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TARİH VE ADRES

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği III. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 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 düzenlenecektir.

  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

GÜNDEM



Salgın
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ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Toplantı alanına girişte HES kodu ya da aşı kartı sorgulaması yapılmayacaktır.

2. Tıbbi ya da bez maskesi olmayan ya da maskeleri ağız ve burun boşluklarını tümüyle
kapatmayan üyelerin salona girişlerine izin verilmeyecektir.

3. Salonda herhangi bir amaçla bulunan her bireyin en seyrek saatte bir kez tıbbi/bez
maskesini değiştirmesi gerekmektedir. Divan, her iki saatte bir maske değişimini ve kişisel el
antiseptiği (dezenfektan ya da asgari 70° alkollü kolonya türevi ürün) kullanımını hatırlatıcı
anonslar yapacaktır.

4. Ortak kullanım amacı ile kalem, broşür vb. materyal bulundurulamayacaktır. Kalem kullanımı
gereken hallerde ve imza etme eylemleri için bireylerin kişisel (kendilerine ait) kalemlerini
kullanmaları gerekmektedir.

5. Ateşe eşlik eden öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi şikâyetlerin vukuu halinde bu
belirtileri gösteren kişiler divan tarafından en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmek üzere
toplantı salonundan çıkarılacaktır.

6. Karantinada olması gerekirken karantina adresini terk etmiş olan kişilerin toplantıya iştiraki
mümkün değildir.

7. Salonun girişine ve salon içerisindeki ulaşılabilir noktalara yerleştirilecek dispanserlerde el
antiseptiği bulundurulacaktır.

8. Toplantı süresince aidat ödemesi alınmayacaktır. Aidat borçlarının banka transferi
(EFT/havale) ya da kredi kartı ödeme talimatı kullanılarak ödenmesi gerekmektedir.

9. Katılımcıların toplantı alanına kişisel taşıtları ile ulaşması ve toplantı alanında vale
hizmetinden yararlanmaması önerilmektedir.
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ULUSAL VE DERNEK İÇİ  MEVZUAT HÜKÜMLERİ

1. Dernekler Yönetmeliği'nin genel kurul toplantı usulünü düzenleyen 15. maddesi “Genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek
üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim
kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.” hükmünü amir olduğundan
genel kurula katılmak için üyelik kartı göstermek zorunlu değildir; ancak nüfus cüzdanı, T.C.
kimlik kartı, ehliyet ya da pasaport göstermek zorunludur. Yasal zorunluluk nedeniyle ve
güvenlik amacıyla toplantıya girişlerde kimlik kontrolü yapılacaktır. Kontrollerde temastan
kaçınmak için gereken özenin gösterilmesi gerekmektedir.

2. Türk Medeni Kanunu'nun üyelik haklarında eşitlik ilkesini düzenleyen 68. maddesi “Dernek
üyeleri eşit haklara sahiptirler. (…) Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı
vardır.” hükmünü amir olduğundan aidat borcu olan asil üyeler de tüm asil üyeler gibi genel
kurula katılabilir ve oy kullanabilir. Ne var ki borçları nedeniyle üyeliği sonlandırılmış üyeler,
üyelik haklarını kaybettiğinden genel kurula katılamamakta ve oy kullanamamaktadır.

3. Dernek genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyeler, DERBİS'e kayıtlı gerçek kişilerden
oluşmaktadır. Genel kurula katılma hakkı bulunup bulunmadığı, e-devlet üzerinden yapılacak
sorgulamayla teyit edilebilmektedir. 

5. Dernek iç mevzuatında organ seçimleri için liste oylaması usulü benimsendiğinden dernek
organlarına münferit olarak ya da grup içinde bireysel olarak aday olmak mümkün değildir.
Tüzük uyarınca seçimli genel kurul toplantılarında yönetim ve denetim kurullarında görev
yapacak üyeler seçilmektedir. Resmi adaylık başvuruları 06.03.2022 tarihine dek yapılmış ve
adaylıklar 09.03.2022 tarihi itibarıyla kesinleşmiş olduğundan seçimlerde isimli oy pusulaları
kullanılmaktadır. Gizli oylamanın açık sayımı tamamlandığında yönetim ve denetim kurulu
üyeleri, genel kurulca seçildikleri görevlere başlayacaktır.

4. Türk Medeni Kanununun oy hakkını düzenleyen 69. maddesi “Her üyenin genel kurulda bir oy
hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.” hükmünü amir olduğundan genel
kurulda vekâlet ile oy kullanmak veya kullandırmak mümkün değildir.
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ADRES TARİFİ                                      (2.  OTURUM)

Meymenet Lokantası
Portakal Çiçeği Sokağı 2/A Çankaya Ankara

Toplantı adresine en yakın ücretsiz otopark 400 m. mesafededir. Katılımcılar
ayrıca Portakal Çiçeği ve Kuzgun caddeleri ile Şair Nedim Sokağı üzerindeki
park alanları alternatiflerini kullanabilir. 20 Mart

2022


