FİSA Yönetim Kurulundan

19.02.2022

Değerli Üyelerimiz,
Yönetim Kurulu’nun 18.02.2022 tarih 003 sayılı kararıyla dernekler mevzuatının amir
hükümleri ve FİSA tüzüğünün on birinci (11) maddesi gereğince Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği
III. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıdaki gündemle 11.03.2022 Cuma günü saat
14.00’te dernek merkezinde; bu oturumda toplantı yeter sayısına erişilememesi halinde
ise 20.03.2022 Pazar günü saat 11.00 ile 14.00 arasında Meymenet Lokantası, Portakal
Çiçeği Sokağı 2/A Çankaya Ankara adresinde düzenlenmesine karar verilmiştir.
1. Açılış
2. Divanı seçimi ve yetkilendirmesi
3. Konsolide faaliyet raporunun özet sunumu
4. Dernek organlarının ibra oylaması
5. Tüzük değişikliklerinin oylanması
6. Yönetmelik taslaklarının oylanması
a. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik taslağı
b. Sosyal Sorumluluk Politikasına İlişkin Yönetmelik taslağı
c. Bilgilendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik taslağı
d. İnsan Kaynakları ve Personel Tazminat Politikasına İlişkin Yönetmelik taslağı
7. Yürürlükten kaldırılması önerilen 26.03.2016 tarihli düzenlemelerin oylanması
a. Dezavantajlı Gruplar Olarak Gözetilecek Kişilerin Tanımlanmasına Dair Genel Kurul
Kararı
b. Mülklere İlişkin Tasarruflar ve İktisadî Faaliyetlere İlişkin Yönetim Kuruluna Yetki
Verilmesine Dair Genel Kurul Kararı
c. Aidatlar ve Sivil Toplum Faaliyetlerine İlişkin Büyük Konseye Yetki Devredilmesine
Dair Genel Kurul Kararı
d. Büyük Konseyin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
8. Yönetim kuruluna yetki verilmesi
a. Derneğin uluslararası faaliyette bulunulması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara
üye olarak katılması veya ayrılması
b. Dernek adına taşınır ve taşınmaz malları alıp satmak, bina veya tesis inşa
etmek/ettirmek, kira sözleşmeleri yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni
haklar tesis ettirmek
9. Dernek organlarının seçimi
10. Kapanış
Anılan kararla Yönetim Kurulu’nun 13.02.2016 tarih 003 sayılı kararı uyarınca dernek
organlarına adaylıkların 06.03.2022 Pazar günü saat 23.59’a dek fisa@fisa.org.tr adresine
bildirilmesi uygun görülmüştür.

III. Olağan Genel Kurul Takvimi
19.02.2022

Genel Kurul Çağrısı

19.02.2022

Tüzük Değişikliği Önerilerinin Gerekçeleriyle Yayımlanması

19.02.2022

Yönetmelik Taslaklarının Yayımlanması

23.02.2022

Faaliyet Raporunun Erişime Açılması

06.03.2022

Organlara Adaylık Başvurusu için Son Tarih

09.03.2022

Adaylık Listelerinin Kesinleşmesi

10.03.2022

Organ Adaylarının İlan Edilmesi

10.03.2022

Oy Pusulalarının Basımı

10.03.2022

Hazirun Listesinin Kesinleştirilmesi

11.03.2022

Genel Kurul Toplantısı İlk Oturumu (Toplantı Nisabı Aranan)

20.03.2022

Genel Kurul Toplantısı (İkinci Oturum)

Durum Açıklamaları:
 Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler (hazirun) listesi 10.03.2022 tarihinde
kesinleştirileceğinden 09.03.2022 tarihine dek üyeliğe kabul edilenler genel kurula
katılma hakkını haiz olacaktır.
 FİSA Genel Kurul Toplantısı’na katılımda herhangi bir imtiyazlı hak bulunmamaktadır.
 Dernek üyelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri değerlendirilerek
gündem bu talepler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Kamu otoritesinin ve/veya
derneğin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının herhangi bir gündem
maddesi talebi olmamıştır.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği
III. Olağan Genel Kurul Toplantısı
20 Mart 2022 Tarihli Toplantı Tutanağı
Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (Dernek) Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda dernek internet
sitesinde ve dernek üyelerine e-posta gönderimi yoluyla duyurduğu üzere Dernek Genel Kurulu, 11 Mart
2022 tarihinde toplantıya çağrılmış; bu oturumda toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı tespit edildiğinden
20 Mart 2022 Pazar günü saat 11.00’de Meymenet Lokantası, Portakal Çiçeği Sokağı 2/A Çankaya Ankara
adresinde, derneğe kayıtlı 29 (yirmidokuz) üyeden 16 (onaltı) üyenin hazır bulunduğu ve hazirun listesini
imza ettikleri, böylece aranan yeter sayıya ulaşılmış olduğu görülmüş; toplantı oturumu açılmıştır.
1.

Dernek Başkanı ARAS ONUR’un açılış konuşmalarını müteakip gündem maddeleri okunmuş ve
gündeme ilave edilecek bir konu olup olmadığı sorulmuştur. Gündem önerisi olmadığı görülerek
gündeme geçilmiştir.

2.

Genel Kurul Divanının oluşturulması için oylama yapılmış; divan başkanlığına OKAN CEM
ÇIRAKOĞLU, başkan vekilliği ve yazmanlıklara GÖKBERK OĞUZ ve MELİKE ORAL seçilmiş; divan
üyelerine toplantı tutanağı, alınan kararlar ve sair evrakın genel kurul üyeleri adına imza edilmesi
hususunda yetki verilmiştir.

3.

Gündemin konsolide faaliyet raporunun özet sunumu maddesi gereği dernek başkanı ARAS ONUR
tarafından yönetim kurulunun faaliyetleri ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri; denetim kurulu adına
başkan SEMA SEÇKİN tarafından ise denetim raporu okunmuştur. Divan tarafından, yönetim ve
denetleme kurullarının raporları üzerinde görüş bildirmek isteyen olup olmadığı sorulmuştur. Görüş
bildirmek isteyen olmadığı görülmüştür.

4.

Dernek organları hakkında ibra oylamasına geçilmiş; yönetim ve denetim kurulları ve üyeleri ayrı

5.

ayrı ve birlikte oybirliği ile ibra edilmiştir.
Gündemin beşinci(5) maddesi gereği yönetim kurulunca önerilen tüzük değişiklikleri oylanmış;
tüzüğün ilgili maddelerinin aşağıdaki şekillerde değiştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir:
Eski Hüküm

Yeni Hüküm

Madde 2
Dernek, istekli ve yeteneklilerin fikir ve sanat eserleri
başta olmak üzere, her nevi kültürel, bilimsel ve sanatsal
eseri üretmesinin desteklemesi; bu kişilere yönelik eğitim
ve çalıştayların düzenlenmesi; öğrencilerin eğitim ve
öğrenim süreçlerinde gereken maddi ve manevi
desteklerin sağlanması; bu konuyla ilgili sivil toplum ve
yardımlaşma faaliyetlerinin etkinleştirilmesi; burs
verilmesi; stratejik araştırmalar yapılması; bilimsel,
kültürel ve sanatsal ürün ve faaliyetler ortaya konması;
mesleki deneyimlerin paylaşılması; sosyal yaşamın ve
üyeleri arasındaki bağ ve emel birliğinin geliştirilmesi
amacı ile kurulmuştur.

Madde 2
(1) Dernek aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere faaliyet
gösterir:
(a) İstekli ve yeteneklilerin fikir ve sanat eserleri başta olmak
üzere, her nevi kültürel, bilimsel ve sanatsal eseri
üretmesinin desteklemesi;
(b) Öğrencilerin eğitim ve öğrenim süreçlerinde gereken maddi
ve manevi desteklerin sağlanması ve burs verilmesi;
(c) İnsan hakları ve çocuk hakları başta olmak üzere her türlü
yaşam hakkına ilişkin her nevi savunuculuğun yürütülmesi;
(d) İlgili sivil toplum ve yardımlaşma faaliyetlerinin
etkinleştirilmesi;
(e) Stratejik araştırmalar yapılması;
(f) Bilimsel, kültürel ve sanatsal ürün ve faaliyetler ortaya
konması;
(g) Mesleki deneyimlerin paylaşılması;
(h) Sosyal yaşamın ve üyeleri arasındaki bağ ve emel birliğinin
geliştirilmesi.
(2) Dernek, işbu tüzükte ve faaliyetlerinde özel gereksinimi olan
bireyleri, sığınmacı ve mültecileri, cinsel azınlıkları, AİHM veya
Anayasa Mahkemesi tarafından yargılanmaları ve hükümlerine
ilişkin hak ihlali kararı verilmemiş olan yüz kızartıcı suçlar ile
terör suçlarından hüküm giyenler hariç olmak üzere eski
hükümlüleri, şiddet veya istismar mağdurlarını ve ayrımcılığa
maruz kalanları, dezavantajlı gruplar olarak gözetmektedir.
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Madde 3
Dernek,
(…)
c. amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü
bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,
dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını
duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi,
kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak;
d. amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma
ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci,
demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek;
(…)
suretiyle çalışmalarda bulunabilir.

Madde 3
Dernek,
(…)
c. amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi,
belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon
merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları
doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar
çıkarmak;
d. adli takipler başlatmak, dava açmak, açılmış davalara
katılmak, stratejik dava ve dava izleme faaliyetleri yürütmek;
e. amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını
sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye
malzemelerini temin etmek;
(…)
suretiyle çalışmalarda bulunabilir.

Üyelik İlkeleri
Madde 6
Üyelerin, toplantılara katılmak, ödentileri zamanında
ödemek, amaç ve hizmet konularına ve üstlenilen
görevlere bağlı olarak gereken çabayı göstermek,
derneğin toplum içerisinde olumlu görüntüsünü
sürdürmek ve bu izlenimi geliştirici tutumlarda bulunmak,
bu tüzüğün Özel Günler ve Derneğin Mahremiyeti
maddelerinde belirlenen hükümlere hassasiyetle bağlı
olmak ilkelerini taşıması gerekir.

Üyelik İlkeleri
Madde 6
(1) Üyelerin, toplantılara katılmak, ödentileri zamanında
ödemek, amaç ve hizmet konularına ve üstlenilen görevlere
bağlı olarak gereken çabayı göstermek, derneğin toplum
içerisinde olumlu görüntüsünü sürdürmek ve bu izlenimi
geliştirici tutumlarda bulunmak, bu tüzüğün Özel Günler ve
Derneğin Mahremiyeti maddelerinde belirlenen hükümlere
hassasiyetle bağlı olmak ilkelerini taşıması gerekir.
(2) Her üyenin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Bilgi alma
ve inceleme hakkı, dernek organlarından birinin kararıyla
kaldırılamaz. Özel denetim isteme hakkı, bilgi alma hakkının bir
parçasıdır. Bu çerçevede her üye, üyelik haklarının
kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma ve
inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla,
belirli olayların incelenmesi için özel denetim yapılmasının genel
kurulun gündemine alınmasını talep edebilir. Genel kurulca özel
denetime karar verilmesi halinde dernek yönetimi, özel denetim
yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapamaz.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve
Şekilleri
Madde 12
(…)
(2) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla
alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının yazılı çağrı
usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar
geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine
geçmez.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve
Şekilleri
Madde 12
(…)
(2) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan
kararlar ile dernek üyelerinin tamamının yazılı çağrı usulüne
uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu
şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
(3) Oy hakkı bulunmayan onursal üyelerin genel kurul
toplantılarında söz alma hakkı saklıdır. Toplantıya katılan ve oy
hakkı bulunan üyelere oranla asgari yirmide bir nispetinde
onursal üyeye söz alma hakkı tanınır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 13
(1) Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara
bağlanır:
(…)
g. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi
olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü
ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için
görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk
miktarlarının tespit edilmesi
h. Derneğe giriş ve aidatlarının belirlenmesi
i. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının
kararlaştırılması
(…)
n. Uygun gördüğü bazı yetkilerini yönetim kurulu ya da
büyük konseye devretmesi
(…)
(3) Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 13
(1) Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara
bağlanır:
(…)
g. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi
olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü
ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için
görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk
miktarlarının tespit edilmesi
h. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının
kararlaştırılması
(…)
m. Uygun gördüğü bazı yetkilerini yönetim kuruluna devretmesi
(…)
(3) Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında
son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin
diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri
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hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı
olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri
görür ve yetkileri kullanır.

kullanır.
(4) Dernek faaliyetleri ile proje ve programlarda, yönetim
kurulu üyeliğinin gerektirdiği görev ve sorumluluklar hariç
olmak üzere iş veya hizmet gören yönetim kurulu üyeleri, genel
kurul kararı aranmaksızın ücret karşılığı istihdam edilebilir.

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Seçimi
Madde 14
(…)
(3) Genel sekreter, yönetim kurulu üyeleri arasından
seçilir.
(4) Genel kurulca yapılacak yönetim kurulu seçimlerinde,
başkan adayı, sayman adayı, diğer üç(3) asil üye adayı ve
yedek beş(5) üye adayının adları ile adayı oldukları
görevin açık olarak listelendiği oy pusulaları kullanılır.
(5) Yönetim kurulu seçimlerine ilişkin usuller iç
düzenlemelerce belirlenir.
(6) Yönetim kurulu, tüm üyelerine haber verilmesi şartıyla
her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının
yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile alınır. Başkanın bulunmadığı hallerde
başkanlığa sayman vekâlet eder.
(7) Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka
sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek
üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Seçimi
Madde 14
(…)
(3) Genel kurulca yapılacak yönetim kurulu seçimlerinde,
başkan adayı, sayman adayı, diğer üç(3) asil üye adayı ve
yedek beş(5) üye adayının adları ile adayı oldukları görevin açık
olarak listelendiği oy pusulaları kullanılır.
(4) Yönetim kurulu seçimlerine ilişkin usuller iç düzenlemelerce
belirlenir.
(5) Yönetim kurulu, tüm üyelerine haber verilmesi şartıyla her
zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir
fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya
katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Başkanın
bulunmadığı hallerde başkanlığa sayman vekâlet eder.
(6) Derneğin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü
devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya
vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz
öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu
değiştirmesi, önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat
uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı
gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu
kararının icra edilebilmesi için yönetim kurulu üye tam sayısının
beşte üç (3/5) nitelikli çoğunluğunun onayı gerekir. Önemli
nitelikteki işlemlerde yönetim kurulu üyelerinin nitelikli
çoğunluğunun onayının bulunmamasına rağmen anılan
işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde işlem, genel kurul
onayına sunulur.
(7) Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden
dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve
çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 15
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi
üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
b. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve
gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula
sunmak
c. Dernek üyeleri arasından genel sekreteri atamak
(…)
h. Genel kurulda alınan kararları uygulamak
i. Büyük konseyi toplantıya çağırmak
j. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı
tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu
çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,
toplandığında genel kurula sunmak
(…)

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 15
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
a. Herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm iş ve işlemlerde
derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyeleri arasından
ya da üçüncü bir kişiye yetki vermek
b. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek
döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
c. Şirket kurmaya veya kurulu şirketlere katılmaya ya da
bunlardaki hisselerini tamamen veya kısmen devretmeye karar
vermek
(…)
h. Genel kurulda alınan kararları uygulamak
i. Giriş aidatını belirlemek
j. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu
veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını
açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula
sunmak
(…)

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 17
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve
amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen
çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve
dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve
bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim
sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 17
(1) Denetim kurulu; derneği mali, idari, etik ve hukuki
boyutlarda denetler. Kurul derneğin, tüzüğünde gösterilen
amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen
çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek
tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek
tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı
geçmeyen aralıklarla denetleyerek denetim sonuçlarını bir rapor
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toplandığında genel kurula sunar; gerektiğinde genel
kurulu toplantıya çağırır.

halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar;
gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
(2) Paydaşlar, derneğin amaç ve hedeflerine ulaşmasında veya
faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, nakdi ya da ayni
bağışçılar, nakdi ya da ayni hibe verenler, yardım toplama
mevzuatı uyarınca nakdi ya da ayni yardımda bulunanlar,
tedarikçiler, çalışan sendikaları gibi kişi, kurum veya çıkar
gruplarıdır. Paydaşlar, derneğin mevzuata aykırı ve etik açıdan
uygun olmayan işlemlerini denetim kuruluna iletir. Denetim
kurulu, yetki alanlarındaki ihlâl bildirimleri ve inceleme
taleplerini mümkün olan en kısa sürede inceleyip gereği halinde
özel denetim ve raporlamada bulunarak karara bağlar.

Genel Sekreterlik
Madde 18
(1) Yönetim kurulu, derneğin iş ve işlemlerinin
yürütülebilmesi için dernek üyeleri arasından, yönetim
kuruluna karşı sorumlu olan bir genel sekreter atar.
Dernek personeli ile yardımcı personeller, genel sekretere
karşı sorumludur.
(…)

Genel Sekreterlik
Madde 18
(1) Yönetim kurulu, derneğin iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi
için yönetim kuruluna karşı sorumlu olan bir genel sekreter
atar. Derneğin diğer personeli ile yardımcı personeller, genel
sekretere karşı sorumludur.
(…)

Büyük Konseyin Teşkili ve Görevleri
Madde 20
Büyük konsey; yönetim kurulu, denetim kurulu ve kurulu
tüm komitelerin üyelerinden oluşur. Büyük konsey
aşağıdaki hususları yerine getirir:
a. Dernek faaliyetleriyle ilgili fikri yönlendirmelerde
bulunmak
b. Yönetim kurulunun danışacağı hususlarda görüş
oluşturmak
c. Yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplantı gündemine
göre tavsiyelerde bulunmak
d. Yönetim ve denetim kurullarıyla komitelerden gelecek
rapor, hazırlık, çalışma ve sair vasıtasıyla derneğin
amaçları doğrultusunda genel tutum ve fikirlerin
belirlenmesi için tavsiyeler oluşturmak
e. Genel kurulun kendisine verebileceği diğer görevleri
yerine getirmek ve genel kurulun kendisine
devredebileceği yetkileri kullanmak

Kurucular Kurulu
Madde 20
(1) Kurucular kurulu, derneğin kurucu üyelerinden oluşur ve
aşağıdaki hususları yerine getirir:
a. Dernek faaliyetleriyle ilgili fikri yönlendirmelerde bulunmak
b. Yönetim kurulunun danışacağı hususlarda görüş oluşturmak
c. Yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplantı gündemine göre
tavsiyelerde bulunmak
d. Yönetim ve denetim kurullarıyla komitelerden gelecek rapor,
hazırlık, çalışma ve sair vasıtasıyla derneğin amaçları
doğrultusunda genel tutum ve fikirlerin belirlenmesi için
tavsiyeler oluşturmak
e. Genel kurulun kendisine verebileceği diğer görevleri yerine
getirmek ve genel kurulun kendisine devredebileceği yetkileri
kullanmak.
(2) Dernek üyeliğinden çıkarma yaptırımı uygulanacak kişiler
hakkında kurucular kurulunun görüşü alınır.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 21
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır:
a. Giriş Aidatı: Üyelerden giriş aidatı olarak 50,00 Türk
Lirası alınır. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye genel
kurul yetkilidir.
b. Üye Aidatı: Üyelerden, aylık üyelik aidatı olarak 50,00
Türk Lirası alınır. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye
genel kurul yetkilidir.
c. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe
yaptıkları bağış ve yardımlar.
(…)

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 21
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır:
a. Giriş Aidatı: Üyelerden giriş aidatı alınır. Giriş aidatı, ilgili
takvim yılında uygulanan aylık brüt asgari ücretin yüzde
dördünden (%4) az, yüzde yirmisinden (%20) fazla olmamak
kaydıyla her takvim yıl için yönetim kurulu tarafından
belirlenerek ilan edilir. Derneğin kurucu üyesi olan veya daha
önce giriş aidatı ödemiş olup üyelikten istifa eden kişilerin
yeniden üyelik başvurusunda bulunması halinde bu kimselerden
giriş aidatı tahsil edilmez.
b. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları
bağış ve yardımlar.
(…)

Yazışmalar, İç Düzenlemeler ve Hüküm Eksikliği
(…)
Madde 30
Dernek içi düzenlemeler, sırasıyla yönetmelik, genelge ve
yönergelerden oluşur. Yönetmelikler, büyük konsey;
genelgeler, yönetim kurulu; yönergeler komiteler
tarafından yayımlanır. Yönergelerde genelge, yönetmelik
ve tüzüğe; genelgelerde yönetmelik ve tüzüğe aykırı
hükümler yer alamaz. Genel kurul, her türlü iç
düzenlemeyi değiştirme, yayımlama veya yürürlükten
kaldırma yetkisini haizdir. (…)

Yazışmalar, İç Düzenlemeler ve Hüküm Eksikliği
(…)
Madde 30
Dernek içi düzenlemeler, sırasıyla yönetmelik ve tebliğlerden
oluşur. Yönetmelikler, yönetim kurulu; tebliğler, yönetim kurulu
tarafından yetkilendirilen ya da ilgili yönetmelikte görev verilen
kişi veya birimler tarafından yayımlanır. Tebliğlerde yönetim
kurulu kararları, yönetmelik, genel kurul kararları ve tüzüğe;
yönetmeliklerde genel kurul kararları ve tüzüğe aykırı hükümler
yer alamaz. Genel kurul, her türlü iç düzenlemeyi değiştirme,
yayımlama veya yürürlükten kaldırma yetkisini haizdir. (…)
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Geçici Hükümler
Madde 1
İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar
derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri
yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda
belirtilmiştir.

Madde tüzükten çıkarılmıştır.

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri:
Adı Soyadı
Görevi
ONUR ERKAN
Başkan
SEMA AKIN
Sayman
CEREN (KULUHAN) SUNGUR Genel Sekreter
OKAN CEM ÇIRAKOĞLU
Üye
ONUR KUTLUOĞLU
Üye

6.

Gündemin yönetmelik taslaklarının oylanması maddesi gereği;
a. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik (Ek 1) oy birliğiyle;
b. Sosyal Sorumluluk Politikasına İlişkin Yönetmelik (Ek 2) oy birliğiyle;
c. Bilgilendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Ek 3) oy birliğiyle;
d. İnsan Kaynakları ve Personel Tazminat Politikasına İlişkin Yönetmelik (Ek 4) oybirliğiyle
kabul edilmiştir.

7.

Gündemin yedinci(7) maddesi gereği yürürlükten kaldırılması önerilen 26.03.2016 tarihli olağan
genel kurul toplantısında yürürlüğe alınmış olan (a) Dezavantajlı Gruplar Olarak Gözetilecek Kişilerin
Tanımlanmasına Dair Genel Kurul Kararı, (b) Mülklere İlişkin Tasarruflar ve İktisadî Faaliyetlere
İlişkin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesine Dair Genel Kurul Kararı, (c) Aidatlar ve Sivil Toplum
Faaliyetlerine İlişkin Büyük Konseye Yetki Devredilmesine Dair Genel Kurul Kararı ve (d) Büyük
Konseyin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik maddelerinin yürürlükten kaldırılması
oybirliği ile kabul edilmiştir.

8.

Gündemin sekizinci(8) maddesi gereği yönetim kuruluna;
a. Tüzüğün genel kurulun görev ve yetkilerini düzenleyen maddesi uyarınca derneğin uluslararası
faaliyette bulunulması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
hususlarında süresiz olarak;
b. Tüzüğün genel kurulun görev ve yetkilerini düzenleyen maddesi uyarınca derneğin vakıf
kurması; kurulacak vakfa ilişkin herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm işlemlerin yerine
getirilmesi, bunların takdir ve takip edilmesi; dernek adına taşınır ve taşınmaz malları alıp
satmak, bina veya tesis inşa etmek/ettirmek, kira sözleşmeleri yapmak, dernek lehine rehin
ipotek veya ayni haklar tesis ettirme hususlarında ise 2025 yılında düzenlenecek olağan genel
kurul toplantısına dek sınırlı süreli olmak kaydıyla yetkisinin verilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

9.

Yönetim ve denetim kurulları seçimine geçilmiş ve yapılan gizli oylamaya ilişkin Genel Kurul Divanı
tarafından tutulan tutanak ile seçim sonuçları kesinleştirilmiş; dernek organlarının aşağıda ayrıntıları
yazılı biçimde oluştuğu görüşmüştür:
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Yönetim Kurulu
Başkanlığa

14

82 TC kimlik numaralı

ONUR ERKAN

Müstear adı: ARAS ONUR

Saymanlığa

42

36 TC kimlik numaralı

YEŞİM TUNÇ

Asil Üyeliğe

16

88 TC kimlik numaralı

ESEN SÜZER

Asil Üyeliğe

16

24 TC kimlik numaralı

ŞAZİYE MELİKE ORAL

Müstear adı: MELİKE ORAL

Asil Üyeliğe

25

48 TC kimlik numaralı

GÖKBERK YILMAZ OĞUZ

Müstear adı: GÖKBERK OĞUZ

I. Kadın Yedek Üyeliğe

41

52 TC kimlik numaralı

ARZU SUSANTEZ

II. Kadın Yedek Üyeliğe

28

38 TC kimlik numaralı

ÖZLEM TUNA ERKURT

I. Erkek Yedek Üyeliğe

14

92 TC kimlik numaralı

EMİR EGELİ

II. Erkek Yedek Üyeliğe

21

40 TC kimlik numaralı

MEHMET FERİT AKA

III. Erkek Yedek Üyeliğe

56

78 TC kimlik numaralı

OKAN CEM ÇIRAKOĞLU

Başkanlığa

12

76 TC kimlik numaralı

SEMA SEÇKİN

Asil Üyeliğe

12

86 TC kimlik numaralı

ALİYE HÜLYA KABACAOĞLU

Asil Üyeliğe

35

16 TC kimlik numaralı

ZEYNEP FERAHİ YILDIZ

I. Yedek Üyeliğe

13

52 TC kimlik numaralı

MELİS MUZ MASSEİ

II. Yedek Üyeliğe

52

60 TC kimlik numaralı

ONUR KUTLUOĞLU

III. Yedek Üyeliğe

22

50 TC kimlik numaralı

OĞUZCAN KARAKAYA

Denetim Kurulu

Müstear adı: ZEYNEP YILDIZ

seçilmiştir.
10. Genel Kurul Divanı tarafından, seçilen organ üyeleri için ayrıca mazbata tanzim edilmesine gerek
olmadığı ve işbu toplantı tutanağının göreve başlamaları için geçerli sayılacağı duyurulmuş; genel
kurul üyeleri arasından muhalif görüş bildiren olmadığı görülerek işbu toplantı tutanağının yeni
seçilen organlar için mazbata hükmünde gözetilmesi zapt olunmuştur.
11. Genel Kurul Divan Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı sorulmuş; dernek üyesi SEMA
SEÇKİN’in dernek tarafından yürütülen burs ve eğitim desteği faaliyetlerinin özel gereksinimli
bireyler ve bu kişilerin ailelerinin desteklenmesi amacıyla genişletilmesi; bu amaçla icabı halinde
dernek bünyesinde bir merkez kurulması yönündeki dilekleri genel kurulda hazır bulunan tüm
üyelerce ilkesel olarak kabul görmüştür. Dernek başkanlığına seçilen ARAS ONUR’un yeni yönetim
kurulu adına genel kurula şükran hitabını müteakiben, genel kurulda hazır bulunan üyeler arasında
başka söz alan olmadığı görülerek işbu altı sayfadan ibaret tutanakta zapt olunan keyfiyete ilişkin
genel kurul sonuç bildiriminin seçilen yönetim kurulunca DERBİS üzerinden elektronik ortamda il
sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne yasal süresi içerisinde bildirilmesi kaydıyla toplantı oturumu saat
12.45 itibarıyla kapatılmıştır.

Divan Başkanı
Prof. Dr. OKAN CEM ÇIRAKOĞLU

Divan Başkan Vekili/Yazman

Divan Üyesi/Yazman

GÖKBERK OĞUZ

MELİKE ORAL
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