
FİSA Yönetim Kurulundan: 
 
Yönetim Kurulunun 13.02.2016 tarih 003 sayılı kararıyla yönetim ve denetim kurullarının seçimine 
ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre: 
 
 
 

1. Yönetim kuruluna aday olacak 
a. Başkan Adayının 
b. Sayman Adayının 
c. Üç(3) Asil Üye Adayının 
d. Sırasına Göre Beş(5) Yedek Üye Adayının 

 isim ve aday oldukları görevin açık olarak yazıldığı bir dilekçeyle yönetim kuruluna 
başvurması gerekir. 

 
2. Tüzüğün on dördüncü(14) maddesinin üçüncü(3) fıkrası gereğince genel sekreter, yönetim 

kurulu üyeleri arasından yönetim kurulu tarafından seçildiğinden herhangi bir üye, organ 
seçimlerinde genel sekreterliğe aday gösterilemez. 

 
3. Denetim kuruluna aday olacak 

e. Başkan Adayının 
f. İki(2) Adil Üye Adayının 
g. Sırasına Göre Üç(3) Yedek Üye Adayının 

 isim ve aday oldukları görevin açık olarak yazıldığı bir dilekçeyle yönetim kuruluna 
başvurması gerekir. 

 
4. Başvuru dilekçelerinin organ başkan adayları tarafından imzalanarak yönetim kuruluna 

sunulması adaylık başvurusu için yeterlidir. 
 
5. Yönetim kurulu tarafından belirlenen son adaylık tarihine dek iletilen başvuru dilekçeleri 

mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluk bakımından incelenerek işleme alınır. Adaylığın 
mümkün olmadığı hallerde gerekçesi aday adaylarına bildirilerek eksikliğin giderilmesi 
mümkünse makul süre tanınır. 

 
6. Yönetim kuruluna aday olan bir üye denetim kuruluna aday olamaz. 
 
7. Yönetim ya da denetim kuruluna bir listeden aday olan üye, başka listelerden aday olamaz. 
 
8. Kesinleşen aday listeleri yönetim kurulu tarafından aday adları ile adayı oldukları görevin 

açık olarak listelendiği oy pusulalarına bastırılır. 
 
9. Yönetim ve denetim kurulları için ayrı oy pusulaları kullanılır. 
 
10. Pusulalar, üzerinde yönetim ya da denetim kurulu seçimi ifadesi yer alacak şekilde ilgili 

organa aday olan tüm adayların birlikte yer alacağı tek bir kâğıda bastırılır. 
 



11. Organ seçimleri sırasında kullanılacak oy pusulaları ile pusulaların yerleştirileceği zarflar 
seçim günü genel kurul divanı tarafından arkaları mühürlenerek kullanıma hazır kılınır. 

 
12. Üye tarafından, oy pusulalarında yer alan listelerin altındaki çerçeveli boş hanelerden birine 

“TERCİH” mührünün basılması suretiyle oy kullanılır. Pusulalarda birden fazla tercih 
hanesine mühür basılması ya da hangi haneye basıldığının ayırt edilememesi durumunda oy 
geçersiz sayılır. 

 
13. Yönetim ve denetim kurulu için kullanılan oy pusulaları, oyunu kullanan üye tarafından tek 

bir zarf içerisinde sandığa atılır. 
 
14. Oylamanın bitmesini müteakiben sandıklar genel kurul divanı tarafından izlemek isteyen 

üyeler varsa onların nezaretinde açılarak çıkan toplam zarf sayısı, kullanılan oy sayısı, geçerli 
oy sayısı ve aday listelerinin aldıkları oy sayılarının yazılı olduğu bir tutanakla kayıt edilir. 

 
15. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından seçilen yönetim kurulu aynı gün “Genel Sekreter 

Ataması” gündemiyle toplanarak asil üyeleri arasından genel sekreter seçer. 
 
16. Düzenlenmeyen haller için genel kurul divanı yetkilidir.  

 
 


