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ULUSLARARASI SKAL DERNEKLERİ  
FEDERASYONU TÜZÜĞÜ 

 

 

FEDERASYONUN ADI      

Madde 1 Federasyon’un adı ULUSLARARASI SKAL DERNEKLERİ FEDERASYONU’dur. 

 

FEDERASYONUN  MERKEZİ      

Madde 2 Federasyon’un merkezi İstanbul’dadır. Federasyon yurt içinde ve yurt dışında 

temsilcilikler açabilir. 

 

TANIMLAR 

Madde 3 Bu tüzükte, 

a) Federasyon:  Türkiye’de faaliyet gösteren SKAL Derneklerinin, çalışmalarını kolaylaştırmak 

ve sektörlerindeki yenilik ile gelişmelerin önünü açacak faaliyetlere destek olmak amacıyla, bir 

araya gelerek oluşturdukları birliği, 

b) Üye Dernek:  Federasyon’a üye olan Türkiye’deki SKAL Derneklerini, 

c) Dernek  Üyesi:  Federasyon’a üye olan SKAL Derneklerinin kendi üyelerini, 

d) Temsilci:  Federasyon’a üye SKAL Derneklerinin,  Federasyon’un kurullarında derneği temsil 

etmek üzere belirledikleri üyelerini ifade eder. 

 

FEDERASYONUN FAALİYET ALANI VE AMAÇLARI      

Madde 4  

Federasyon’un faaliyet alanı seyahat, turizm ve konaklama sektörleri ve bu sektörlerle ilintili olan 

tüm yardımcı sektörler olup Federasyon aşağıda belirtilen amaçları yerine getirmek üzere faaliyet 

gösterir: 

a) Üye Derneklerin Turizm endüstrisinde çalışan üyeleri arasında dostluk, ortak bir anlayış ve 

işbirliği oluşturmak,   

b) Turizm hareketi sayesinde, ülke içinde ve dünya ülkeleri arasında karşılıklı anlayış ve iyi 

niyeti özendirmek, 

c) Turizmle ilgili tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının yurt içindeki ve yurt dışındaki 

mensuplarını turizm amaçlı çalışmalar için biraraya getirmek, Uluslararası SKAL Kuruluşu ve 

buna bağlı SKAL Kulüpleriyle ilişkiler kurmak, bu gibi kuruluşlarla yakın işbirliği içinde  

turizmi teşvik etmek ve geliştirmek için faaliyet, girişim ve uygulamalarda bulunmaktır.   
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Bu amaçların gerçekleştirilmesi için yürütülecek faaliyetlerin; devletimizin ülkesi ve milleti ile 

bölünmez bütünlüğü, milli egemenlik ve Cumhuriyetin korunması, Atatürk ilke ve devrimleri, 

demokratik ve laik ilke ve prensipleri, çerçevesinde sürdürülmesi esastır. 

   

FEDERASYONUN ÇALIŞMA KONULARI VE YÖNTEMLERİ      

Madde 5 Federasyon’un çalışma konuları ve yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:   

a) Kongre, konferans, sempozyum, kurs, münazara, seminer, sergi, gezi ve benzer etkinlikler 

düzenlemek, Dernek Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam 

ettirilmesi  için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve benzeri 

etkinlikler düzenlemek veya Dernek Üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını 

sağlamak, 

b) Federasyon’un iç işleyişi için düzenli toplantılar tertiplemek,   

c) Turizm ve ilgili alanlarda etüdler yapmak ve raporlar hazırlamak; yapılan çalışmalarla ilgili 

veya turizmi tanıtıcı ve teşvik edici yazılı ve görsel belgeler hazırlamak, hazırlatmak, gereken 

yasal izinleri almak sureti ile bunları yayınlamak, yayınlatmak, dağıtmak ve dağıttırmak, 

d) Turizm ile ilgili başka kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinliklere katkı vermek 

ve bunlara temsilci göndermek; yurt dışında turizm ile ilgili derneklerin davetine uymak ve 

yurt dışından yabancı dernek üyelerini Türkiye'ye davet etmek; uluslararası faaliyette 

bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  

ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, 

e) Yurt içinde ve yurt dışında turizm ile ilgili dernek, kurum ve müesseselere üye olmak, 

f) Merkezi İspanya Torremolinos’da bulunan “SKAL INTERNATIONAL” adlı kuruluşa üye 

olmak, aidat ödemek ve işbirliği yapmak, bu hususta İspanya’daki en yakın Türkiye 

Cumhuriyeti Temsilciliği’ne bilgi vermek, 

g) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde  bulunmak; yurt içinden ve 

yurt dışından şartsız ya da Federasyon’un amaçlarına uygun şartlı bağış kabul etmek, 

h) Amacına uygun sosyal ve kültürel tesisler, Dernek Üyelerinin yararlanabileceği lokal ya da 

lokaller açmak, tefriş etmek, işletmek veya işlettirmek,   

i) Federasyon’un  faaliyetleri için ihtiyaç duyulan her türlü taşınır, taşınmaz mallar ile her türlü 

ulaşım araçları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınır ve taşınmazların leh ve 

aleyhinde rehin, ipotek, intifa benzeri mükellefiyetler kurmak, kabul etmek, kaldırmak, 

j) Federasyon’un  faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açmak, gerektiğinde bunları 

kapatmak, 

k) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf  veya konfederasyon 

kurmak, kurulu bir konfederasyona katılmak, gerekli izni alarak bir federasyonun kurabileceği 

tesisleri kurmak, 
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l) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu 

kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 

m) Üye Derneklerin amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer 

derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı 

gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,  

n) Dernek Üyelerinin ihtiyaç duymaları halinde başvurabilecekleri bir sosyal dayanışma ve 

yardımlaşma fonu kurmak, 

o) Turizm alanında öğrenim görenlere burs vermek ve bu amaçla fon oluşturmak, 

p) Eğitim kurumlarıyla turizm alanında işbirliği yapmak, turizm olgusunun gençler arasında 

yerleşmesi ve daha iyi algılanması için faaliyetlerde bulunmak, 

r) Turizm alanında üstün hizmet verenlere ödül vermek, turizm konusunda yarışmalar 

düzenlemek ve ödüller tahsis etmek. 

 

FEDERASYONA ÜYELİK    

Madde 6 Kanuni koşulları taşımak suretiyle kurulmuş veya daha sonra kurulacak olan SKAL 

Dernekleri Federasyon’a üyelik için başvurabilir, üye olabilir.   

   

FEDERASYONA  ÜYE DERNEK ALINMASI     

Madde 7 Kanuni koşulları taşımak suretiyle kurulmuş veya daha sonra kurulacak olan SKAL 

Dernekleri Federasyon’a üyelik için başvurabilir. Üyelik için başvurular  Federasyon Yönetim 

Kurulu’na yapılır. Federasyon Yönetim Kurulu bir SKAL Derneği tarafından yapılan üyelik 

başvurusunu, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak cevaplamak zorundadır. 

Üyelik başvurusu kabul edilen Üye Dernek kendisinden istenen belgeleri, aidatları ve diğer gerekli 

hususları, kabul kararının bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde yerine getirmediği taktirde üyelik 

kabulü iptal olur. Üyelik kararı iptal olan dernek, Federasyon’a üyelik için en az bir yıl geçtikten 

sonra, ikinci kez başvuru yapabilir. Ancak, başvuru sayısı ikiden fazla olamaz. İkinci üyelik 

başvurusu Yönetim Kurulu’nda gizli oylama ile karara bağlanır. 

Federasyon’a üyelik, Federasyon’un yürürlükte bulunan tüzük ve kurallarının da kabulü demektir. 

 

FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN  ÇIKMA     

Madde 8 Her Üye Dernek, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyon’dan çıkma hakkına 

sahiptir. Federasyon’dan ayrılmak için ilgili Üye Derneğin kendi genel kurulunda almış olduğu 

ayrılma kararının istifa dilekçesine ekli olması gereklidir. Üye Derneğin istifa dilekçesi 

Federasyon Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda Federasyon’dan çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. 

Üyelikten ayrılma, Üye Derneğin, varsa eğer, Federasyon’a olan borçlarını ortadan kaldırmaz. 
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FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA     

Madde 9 Aşağıdaki durumlarda Üye Dernek, Federasyon Yönetim Kurulu  kararı ile üyelikten 

çıkarılır: 

a) Federasyon’un onur ve itibarı ile bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak,   

b) Federasyon’un Tüzüğüne ve Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu'nun amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere aldığı kararlara uymamak,   

c) Üye Dernek olabilmek için gerekli koşulları kaybetmek, 

d) Mali yükümlülüğü yerine getirmemek, tanınan süre içerisinde ödemede bulunmamak, 

e) Bir yıl içinde Federasyon tarafından düzenlenen 3 toplantıya ardı ardına, tayin edilmiş bulunan 

temsilci/temsilcileri ile, iştirak etmemek.     

Bu maddenin a) ve b) fıkralarında belirtilen durumların Yönetim Kurulu’nca tesbiti halinde konu 

Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kurulu’na bir yazı ile bildirilir. Disiplin Kurulu’nun konuyla 

ilgili kararı kendisine ulaştıktan sonra Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma işlemini görüşür ve 

karara bağlar. 

c), d) ve e) fıkralarında belirtilen durumların Yönetim Kurulu’nca tesbiti halinde ise konu ilgili 

Üye Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak ve iadeli taahhütlü posta veya APS ile bildirilerek 

açıklama istenir. Üye Dernek Yönetim Kurulu söz konusu yazıyı tebliğ ettikten sonra en geç 30 

gün içinde cevap vermek zorundadır. Bu cevabın kendisine ulaşmasından sonra Yönetim Kurulu 

üyelikten çıkarma işlemini görüşür ve karara bağlar. 

Bir Üye Derneğin Federasyon’dan çıkarılması, Federasyon Yönetim Kurulu'nun üçte iki  çoğunluk 

kararı ile olur.  Federasyon’dan ayrılan veya çıkarılan bir dernek, Üye Dernek Kayıt Defterinden 

silinir. Bu dernek, Federasyon’un malvarlığında hak iddia edemez.  

Üyelikten çıkarılan derneklerin Federasyon Genel Kurulu’na itiraz hakkı vardır. Genel Kurul'un 

verdiği karar kesindir.   

Aidatını ödememekten dolayı Federasyon’dan çıkarılan bir Üye Dernek, birikmiş borcunu ve 

gecikme cezalarını defaten  öderse, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul kararı ile Üye 

Dernek sıfatını tekrar kazanabilir. 

 

ÜYE  DERNEKLERİN HAKLARI VE GENEL KURUL’DA TEMSİLİ     

Madde 10  Üye Dernekler Federasyon Genel Kurulu’nda üçer temsilci ile temsil edilirler. 

Üye Derneklerin Genel Kurul’daki temsilci sayıları, her yıl 30 Kasım tarihi itibarı ile Dernek Üye 

listelerinde mevcut Dernek Üye sayıları göz önünde bulundurularak tesbit edilir ve bu temsilci 

sayıları takip eden bir yıl boyunca geçerlidir. 

Üye Dernekler yaptıkları Genel Kurullarını takiben en geç otuz gün içinde temsilci/temsilcilerini 

tesbit ederek Federasyon Genel Sekreteri’ne yazılı olarak bildirirler. 
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Üye Dernekler gerek duydukları takdirde, Federasyon Genel Kurulu’nun ilan edilen toplantı 

tarihinden en geç yedi gün öncesine kadar, temsilci/temsilcilerini değiştirebilirler ve yeni 

temsilcinin/temsilcilerin isimlerini  Federasyon Genel Sekreteri’ne bir yazıyla iletirler. 

Her Temsilcinin bir oyu vardır ve oyunu ancak kendi kullanabilir. 

Üye Derneklerin Temsilcileri aracılığıyla Federasyon Genel Kurulu’nda temsil edilebilmeleri için 

Federasyon’a borçlarının olmaması gereklidir. 

 

AİDATLAR    

Madde 11 Federasyon’a  kabul edilen her Üye Dernek, tutarı Federasyon Yönetim Kurulu'nca 

saptanan ve  Genel Kurul tarafından onaylanan giriş aidatını, her yıl için belirlenen ulusal ve 

uluslararası yıllık aidatları Federasyon Saymanı’na ödemekle yükümlüdür. Üye Dernekler yıllık 

aidatlarını en geç Şubat ayı sonuna kadar bir defada öderler. Ödemelerin öngörülen süre içerisinde 

yapmayan Üye Derneklere Federasyon Yönetim Kurulu tarafından yazılı tebligatta bulunulur. 

Tebligata rağmen, 30 gün içerisinde aidatını ve tahakkuk edecek yasal gecikme tazminatını 

ödemeyen Üye Derneklerin kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.  

 

FEDERASYONUN ORGANLARI 

Madde 12 Federasyon’un organları aşağıda gösterilmiştir: 

   

a) Genel Kurul,   

b) Yönetim Kurulu,   

c) Denetleme Kurulu, 

d) Disiplin Kurulu, 

e) Yüksek Danışma Kurulu. 

 

GENEL KURUL     

Madde 13 Genel Kurul, Federasyon’a kayıtlı bulunan Üye Derneklerin Temsilcilerinden oluşur. 

Temsilcilerin belirlenmesi Üye Dernekler tarafından Madde 10’da belirtilen sayıda asıl ve aynı 

sayıda yedek olarak yapılır ve belirlenen isimler Federasyon’a bildirilir. Genel Kurul hazirunu bu 

isimlere göre düzenlenir. 

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. 

 

GENEL KURUL’A  ÇAĞRI     

Madde 14 Genel Kurul, her yıl Mart ayında, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek 

yer, gün ve saatte olağan olarak toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından 

çağrılır. Federasyon organları için seçimler iki yılda bir Genel Kurul’da yapılır. 
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Organ seçimlerinin yapılmadığı yıllarda Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak 

sunulan ara faaliyet ve mali raporlarını görüşür ve Yönetim Kurulu’na gerekli gördüğü 

durumlarda tavsiyelerde bulunur.  

Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon’a  Üye 

Dernek Temsilcilerinin en az beşte birinin imzasını taşıyan ve Yönetim Kurulu’na iletilen yazılı 

talep üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu bu durumlarda Genel Kurul’u 

en fazla 30 gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim Kurulu belirtilen 

süre içerisinde Genel Kurulu olağanüstü olarak toplamazsa bu yönde talepte bulunan Denetleme 

Kurulu veya Üye Dernek Temsilcileri Federasyon’un bağlı olduğu yargı yeri mahkemesine 

başvurabilirler. 
 

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ     

Madde 15 Yönetim Kurulu, Federasyon’a kayıtlı  bulunan ve Genel Kurul’a katılma hakkı olan 

Üye Dernek Temsilcilerinin listesini düzenler. 

Genel Kurul’a katılacak Üye Dernek Temsilcileri, en az kırkbeş gün önceden tebliğ edilecek 

şekilde, günü, saati, yeri ve gündemi iadeli taahhütlü, APS ile veya Elektronik posta adresi 

bulunan Üye Dernek Temsilcilerine bu yolla bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.  

Belirtilen bu tarihte Genel Kurul’un toplanabilmesi için Üye Dernek Temsilci sayısının üçte 

ikisinin hazır bulunması gereklidir. Bu çağrıda, gerekli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 

belirlenen ilk tarihte toplantı yapılamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde 

yapılacağı çağrıda belirtilir. 

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 

Belirtilen ikinci tarihte Üye Dernek Temsilci sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması 

yeterli olur. 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum 

geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren 

en geç altı ay içinde  yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda  belirtilen esaslara 

göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Seçim yapılacak Genel Kurul’dan kırkbeş gün önce Federasyon organlarına aday olmak isteyen 

Dernek Üyeleri için genel bir çağrı Yönetim Kurulu tarafından tüm Üye Dernek Yönetim 

Kurulları’na gönderilir. Bu çağrı ayrıca elektronik posta yoluyla Dernek Üyelerine de iletilir. 

 

TOPLANTI YERİ     

Madde 16 Genel Kurul toplantıları, Federasyon Merkezinin bulunduğu yerde veya Federasyon 

Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği başka bir yerde yapılır. Genel Kurul’un toplanacağı yer 

Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tesbit ve ilan edilir. 
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TOPLANTI YETER SAYISI, YAPILIŞ USULÜ, TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK 

KONULAR VE ALINACAK KARARLAR   

Madde 17 Genel Kurul, katılma hakkı bulunan Üye Dernek Temsilcilerinin salt çoğunluğunun, 

tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun 

sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 

Ancak, bu toplantıya katılan Üye Dernek Temsilci sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye 

sayısının iki katından az olamaz. 

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan Üye Dernek Temsilcilerinin listesi toplantı yerinde hazır 

bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya 

Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim 

Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girer. 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu 

Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri  tarafından  açılır. Toplantı yeter 

sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir. 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere, toplantıda hazır bulunan Dernek Üyeleri arasından, bir 

başkan ve bir başkan yardımcısı ile iki yazman üye seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. 

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyeti’ne 

kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Heyeti Başkanı’na aittir. 

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan 

Genel Kurul üyelerinin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konular gündeme 

alınır. 

Genel Kurul’da her Üye Derneğin Madde 11’de belirtilen sayıdaki Temsilcisinin birer oy hakkı 

vardır; Temsilciler oylarını kendileri kullanmak zorundadır, vekaletle oy kullanılamaz. 

Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. 

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurul’da tüzük değişikliği 

yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu 

aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda 

çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 

toplam üye sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu 

toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul’da 

tüzük değişikliği oylaması açık yapılır.Genel Kurul’da seçim dışındaki oylamalar açık yapılabilir. 

Bu konudaki kararı Divan Heyeti Genel Kurul’a sorarak verir. Gizli oylamalar, Yönetim Kurulu 

tarafından hazırlanmış damgalı oy pusulalarının Genel Kurul üyeleri tarafından kullanılmasıyla 

yapılır.Oy verme işleminin tamamlanmasından sonra oy sayımı açık olarak yapılır. 

Açık oylamalarda ise Divan Heyeti Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.   
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Genel Kurul’da  tüzük değişikliği veya Federasyon’un feshi oylaması açık olarak yapılır.   

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Heyeti Başkanı, 

Başkan Yardımcısı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve 

diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgeleri 

saklar ve eğer söz konusu Genel Kurul’da seçim yapılmışsa yeni seçilen Yönetim Kurulu 

Başkanı’na yedi gün içinde teslim eder. Seçimlerde ve gizli oylama yapıldığı durumlarda 

kullanılan oy pusulaları Yönetim Kurulu tarafından kapalı bir zarf içinde üç ay süresince saklanır 

ve bu sürenin sonunda Yönetim Kurulu kararıyla imha edilir. 

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ     

Madde 18 Genel Kurul, Federasyon’un en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda 

gösterilmiştir:   

a) Federasyon organlarını seçmek, 

b) Federasyon Tüzüğünü değiştirmek, 

c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulu’nu ibra etmek, 

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek; bu 

bağlamda Derneklerin Federasyona ödeyecekleri yıllık aidatları belirlemek, 

e) Temsilcilikler açmak, gerektiğinde kapatmak, 

f) Federasyon için gerekli olan taşınmaz malları satın alınması veya mevcut taşınmaz malların 

kullanımı veya satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,   

g) Yönetim Kurulu’nca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri ve 

Federasyon İç Tüzüğü’nü veya bunlarla ilgili değişik önerilerini inceleyip aynen veya 

değiştirerek onaylamak,  

h) Federasyon’a üye olmak üzere başvuran bir aday derneğin üyeliğini kararlaştırmak veya 

Federasyon’dan ayrılmak üzere başvuran bir Üye Dernekle ilgili karar vermek, 

i) Federasyon’un uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek, konfederasyon ve 

kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması için karar vermek, 

j) Federasyon Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın kamu görevlisi olmayan üyelerine verilecek 

ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Federasyon hizmetleri için 

görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,  

k) Vakıf kurmak, 

l) Federasyon’u feshetmek,  

m) Federasyon Yönetim Kurulu veya Üye Dernek genel kurulları tarafından Federasyon Onur 

üyeliğine önerilen adaylar hakkında nihai kararı vermek, 

n) Yönetim Kurulu tarafından önerilen bütçede değişiklik ve/veya ek bütçe taleplerini görüşerek 

karara bağlamak, 
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o) Sosyal dayanışma ve yardımlaşma fonu kurmak, kapatmak, 

p) Turizm alanında öğrenim görenlere burs vermek üzere fon oluşturmak, kapatmak, 

r) Gelir getirici işletme veya işletmeler kurmak, kapatmak, 

s) Yurtiçi ve yurtdışı her türlü finansman kuruluşlarından amacına uygun krediler kullanmak, 

bunlara işlerlik kazandırmak üzere aynî, nakdî ya da gayrı nakdî teminatlar vermek, verilmiş 

teminatları kaldırmak, 

t) Federasyon’un  faaliyetleri için ihtiyaç duyulan her türlü taşınır, taşınmaz mallar ile her türlü 

ulaşım araçları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınır ve taşınmazların leh ve 

aleyhinde rehin, ipotek, intifa benzeri mükellefiyetler kurmak, kabul etmek, kaldırmak, 

u) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde  bulunmak ve yurt içinden ve 

yurt dışından şartsız ya da Federasyon’un amaçlarına uygun şartlı bağış kabul etmek, 

v) Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerini inceleyip  karara bağlamak, 

y) Disiplin Kurulu’nun kuruluş ve işleyişi ile ilgili hususlarla verilecek cezaların yer alacağı 

“Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu Disiplin Yönergesi”ni görüşmek, kabul ederek 

uygulamaya koymak, 

z) Mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek, 

 

Genel Kurul, Federasyon’un diğer tüm organlarını denetler ve bu organların üyelerini haklı 

sebeplerle her zaman görevden alabilir. Federasyon’un en yetkili organı olarak Federasyon’un 

diğer organlarına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.   

 

FEDERASYON YÖNETİM KURULU     

Madde 19 

A.  Yönetim Kurulu’nun Oluşumu: 

Federasyon Yönetim Kurulu, yedi asıl ve beş yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından gizli 

oyla, iki yıllık bir dönem için, seçilir. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka 

sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre 

yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Yönetim Kurulu Başkanı, Uluslararası Temsilci ve üye seçimleri ayrı ayrı olarak ve bu sırayla, 

gizli oy ve açık tasnif prensibiyle yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Temsilci için 

yedek üye seçimi yapılmaz. Diğer beş yönetim Kurulu üyeliği için yapılacak seçimlerde en yüksek 

oyu alan beş üye asıl, onu takip eden beş üye ise yedek üye olarak seçilmiş olur. Seçimlerde 

uygulanacak yöntem ve ilgili hususlar Federasyon İç Tüzüğü’nde belirtilmiştir. 

Seçimlerde birden fazla adayın aynı sayıda oy alması durumunda sadece bu adaylar arasında 

oylama tekrarlanır. 
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Federasyon Yönetim Kurulu’na Üye Dernek Yönetim Kurulları tarafından Dernek Üyeleri 

arasından aday gösterilebileceği gibi, Dernek Üyeleri kendileri de aday olabilirler. Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Uluslararası Temsilci dışındaki Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine her 

Üye Dernek’ten en fazla toplam bir üye seçilebilir. 

Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Temsilcilik ve Yönetim Kurulu Üyeliği adaylıkları için, 

seçim yapılacak Genel Kurul’dan en az 30 gün önce Federasyon Yönetim  Kurulu’na aşağıdaki 

belgelerle başvurulması gerekir: 

 

1) Adaylığı belirten bir başvuru yazısı, 

2) Adayın şahsi ve profesyonel özgeçmişi (Özgeçmişte adayın, daha önce SKAL Dernekleri 

bünyesinde ve Federasyon’da yerine getirdiği görevler belirtilmelidir.) 

3) Adayın üyesi olduğu Derneğin destek yazısı,  

4) Başkan adayları, seçildikleri takdirde yapmayı öngördükleri çalışmalarını ve çalışma 

programlarını bildiren bir yazıyı Genel Kurul’da sunmak zorundadırlar. 

 

Yukarıda belirtilen süre içinde Federasyon Yönetim Kurulu’na, Başkanlık veya Uluslararası 

Temsilcilik için hiç bir aday başvurusu olmazsa veya Yönetim Kurulu asıl ve yedek üye toplam 

sayısı 10’dan daha az sayıda aday başvurusu olursa, Federasyon Yönetim Kurulu adaylık başvuru 

süresini 15 güne kadar uzatabilir ve bu durumu Üye Dernek Yönetim Kurulları ile Dernek 

üyelerine bildirir. 

Bu süre içinde de, Yönetim Kurulu Başkan Adaylığı ve Uluslararası Temsilcilik adaylığı için hiç 

bir başvuru olmadığı takdirde, sadece Genel Kurul esnasında yeni adaylık başvuruları alınır. 

Aynı süre içinde, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylıkları için, Kurulun asıl ve yedek üye toplam 

sayısı olan 10’un altında başvuru olduğu takdirde, sadece Genel Kurul esnasında yeni adaylık 

başvuruları alınır. 

Genel Kurul’da yapılacak adaylık başvurularında, diğer maddelerde belirtilen adaylık şartları 

aynen geçerlidir. 

 

Federasyon Yönetim Kurulu’na seçilen bir üye, eğer söz konusuysa, üyesi olduğu Üye Dernek 

yönetimindeki görevinden otomatik olarak ayrılmış sayılır. 

Yönetim Kurulu, seçimi takiben yaptığı ilk toplantısında, aşağıda belirtilen şekilde olmak üzere 

görev taksimi yapar. Bu görev dağılımında, Yönetim Kurulu Başkanı’nın tercihleri öncelikli 

olmak üzere seçimde alınan oy sayıları da dikkate alınır. 

 

§ Birinci Başkan Yardımcısı 

§ İkinci Başkan Yardımcısı 
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§ Genel Sekreter 

§ Sayman 

§ Halkla İlişkiler ve İletişim konularından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 

 

B. Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Boşalması: 

Yönetim Kurulu Başkanı’nın istifa veya başka bir nedenle görevden ayrılması halinde, Birinci 

Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapılacak ilk seçimli Genel Kurul’a kadar 

yürütür. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Federasyon Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri listesinde 

birinci sırada yer alan üye davet edilir, durum kendisine tebliğ edilir ve ilk toplantıdan itibaren 

katılımı istenir. Bu üye Yönetim Kurulu asıl üyeliğini kabul etmediği veya davet edildiği ilk 

Yönetim Kurulu toplantısına katılmadığı takdirde listede bir sonraki sırada yer alan üye davet 

edilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu tekrar görev dağılımı yapar. 

 

Uluslararası Temsilci’nin istifa veya başka bir nedenle görevden ayrılması halinde, Yönetim 

Kurulu Başkanı geçici olarak bu görevi üstlenir ve bu görevi yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar 

yürütür. İlk Genel Kurul, eğer seçimli Genel Kurul değilse, sadece Uluslararası Temsilci seçimi 

yapılır. Yeni seçilen Uluslararası Temsilci, bir sonraki seçimli Genel Kurul’a kadar görev yapar. 

Bu durumda Uluslararası Temsilci olarak görev yapılacak olan bu bir yıl, bu görevdeki en fazla 

süre olan toplam üç dönem (altı yıl) süresine dahil edilmez. 

 

Yönetim Kurulu’nun diğer üyelerinden birinin istifa veya başka bir nedenle görevden ayrılması 

halinde ise, Federasyon Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri listesinde birinci sırada yer alan üye davet 

edilir. Bu durum kendisine tebliğ edilir ve ilk toplantıdan itibaren katılımı istenir. Bu üye Yönetim 

Kurulu asıl üyeliğini kabul etmediği veya davet edildiği ilk Yönetim Kurulu toplantısına 

katılmadığı takdirde listede bir sonraki sırada yer alan üye davet edilir. Yeni üyenin katılımı ile 

Yönetim Kurulu tekrar görev dağılımı yapabilir. 

 

C. Tekrar Aday Olma ve Görev Yapma 

Yönetim Kurulu Başkanı’nın görev süresi  iki yıldır. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bir 

dönem yapanlar tekrar aday olamazlar. 

Uluslararası Temsilci’nin görev süresi iki yıl olup bir kişi en fazla üç dönem, toplam altı yıl görev 

yapabilir. İstifa veya başka bir nedenle görevden ayrılması halinde yerine, normalde seçimli 

olmayan genel kurulda yapılacak bir seçim sonucunda göreve gelecek Uluslararası Temsilci’nin 

bu bir yıllık süresi, bu görevdeki en fazla süre olan toplam üç dönem (altı yıl) süresine dahil 

edilmez. 
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Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Temsilci dışındaki Yönetim Kurulu üyeliklerinin süresi 

iki yıl olup bir kişi en fazla üç dönem, toplam altı yıl görev yapabilir. Toplam üç dönem Yönetim 

Kurulu üyeliği yapmış olanlar  Yönetim Kurulu Başkanlığı veya Uluslararası Temsilcilik için bir 

kez aday olabilirler. Seçilemedikleri takdirde bu görevler için bir daha aday olamazlar. 

 

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ      

Madde 20 Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmektedir: 

a) Federasyon’u  temsil etmek veya bu hususta gerekli durumlarda yetki vermek, 

b) Federasyon’un çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri ve Federasyon İç Tüzüğü’nü hazırlayarak 

ve gerekli durumlarda bunlarda değişiklikler yaparak Genel Kurul onayına sunmak;  

c) Tüzük ve yasaların verdiği görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,   

d) Genel Kurul toplantısının gün, saat, yer ve gündemini saptamak, Genel Kurul'da alınan 

kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak, 

e) Temsilcilikler açmak, gerektiğinde kapatmak üzere Genel Kurul’a öneride bulunmak, 

f) Belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak üzere Genel Kurul veya Üye Derneklerin üyeleri 

arasından görevlendirmeler yapmak, komiteler kurmak, raportörler atamak, onların çalışma ve 

önerileri hakkında karar vermek, 

g) Federasyon’a  Üye Dernek  alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar vermek, 

h) Yeni Dernek kurma önerilerini değerlendirmek, 

i) Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,  

j) Bir sonraki döneme ait aidatları tesbit etmek ve hazırlanan bütçe ile Genel Kurul’a sunmak, 

k) Genel Kurul’da kabul edilen bütçenin uygulanmasını sağlamak, 

l) Her faaliyet dönemi sonunda Federasyon’un işletme hesabı tablosu, bilanço ve gelir/gider 

tabloları ile Yönetim Kurulu çalışmalarına yer veren Faaliyet Raporunu düzenlemek,  bunları 

Genel Kurul’a sunmak,   

m) Federasyon’un  faaliyetleri için ihtiyaç duyulan her türlü taşınır, taşınmaz mallar ile her türlü 

ulaşım araçları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınır ve taşınmazların leh ve 

aleyhinde rehin, ipotek, intifa benzeri mükellefiyetler kurmak, kabul etmek, kaldırmak, 

n) Federasyon’un amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,   

o) Federasyon’un yönetimi ve çalışma programı ile ilgili konuların yerine getirilmesi için gerekli 

personelin işe alınması veya  işten çıkarılmaları hakkında karar vermek,   

p) Toplantıların programlarını hazırlamak, iptali veya tehiri için karar vermek, 

r) Üye Dernekler tarafından Uluslararası SKAL Onur Üyeliği’ne aday gösterilmek istenen 

Dernek Üyeleri için nihai adaylık kararını vermek, 
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s) Turizm alanında öğrenim görenlere verilecek burs için fon oluşturmak, oluşturulan fonu 

yönetmek, burs için ilke ve kuralları belirlemek, burs alacak öğrencileri tesbit etmek, 

t) Turizm alanında üstün hizmet verenlere ödül vermek; yarışmalar düzenlemek ve ödüller 

tahsis etmek; eğitim kurumlarıyla turizm alanında işbirliği yapmak, turizm olgusunun gençler 

arasında yerleşmesi ve daha iyi algılanması için faaliyetlerde bulunmak, 

u) Genel Kurul kararıyla kurulan sosyal dayanışma ve yardımlaşma fonunu yönetmek, fona 

bağış toplamak, bu fondan yapılacak karşılıksız yardımlar ile borç vermeyi düzenleyen ilke ve 

kuralları belirlemek, 

v) Genel Kurul tarafından kurulmasına karar verilen işletme veya işletmeleri, tescil ettirmek ve 

bunları işletmek veya işlettirmek, 

y) Disiplin Kurulu’nun kuruluş ve işleyişi ile ilgili hususlarla verilecek cezaların yer alacağı 

“Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu Disiplin Yönergesi”ni hazırlayarak Genel 

Kurul’a sunmak, 

z) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI     

Madde 21 Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevleri aşağıda belirtilmektedir:   

a) Yönetim Kurulu'ndan alacağı yetki çerçevesinde Federasyon’u temsil etmek,   

b) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve çalışmaları yönetmek, 

c) Federasyon amaçlarının ve programının gerçekleşmesinde etkin olmak, önderlik yapmak,   

d) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini saptamak ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya 

davet etmek,   

e) Federasyon’a Üye Derneklerin üyeleri arasında dostluk ve arkadaşlığı özendirmek, işbirliğini 

teşvik etmek,   

f) Gerekli gördüğünde Genel Kurul'un toplanması için Yönetim Kurulu'nu harekete geçirmek, 

g) Uluslararası Temsilci’nin SKAL Temsilciler Konseyi’ndeki bir toplantıya katılamayacak 

olması durumunda bu görevi yerine getirmek. 

 

ULUSLARARASI TEMSİLCİ  

Madde  22 Yönetim Kurulu’nun oy hakkına sahip bir üyesi olan Uluslararası Temsilci’nin ana 

görevi, Uluslararası SKAL Temsilciler Konseyi’nde Federasyon’u temsil etmektir. Ayrıca, 

Yönetim Kurulu tarafından uluslararası diğer toplantılara temsilci olarak da görevlendirilebilir. 

Bu temsil görevi SKAL faaliyetleri ile ilgili tavsiyelerde bulunmak ve toplantı kurallarına göre 

diğer tanınmış yetki ve görevlerle sınırlıdır. Bu sorumluluklar Federasyon’un resmi ve yasal 

temsilciliğini kapsamaz. Bu görev Yönetim Kurulu Başkanı’na aittir. 



 14 

Uluslararası Temsilci, Federasyon Yönetim Kurulu’nu, yurt dışında katılmış olduğu toplantılar ve 

benzeri görevler sonrasında bilgilendirmekle yükümlüdür. 

Uluslararası Temsilci’nin SKAL Temsilciler Konseyi’ndeki bir toplantıya katılamayacak olması 

durumunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi 

yerine getirir. Bu durumun önceden Uluslararası SKAL Temsilciler Konseyi Başkanı’na 

bildirilmesi gerekir. 

 

YÖNETİM KURULU BİRİNCİ BAŞKAN YARDIMCISI  

Madde 23 Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 

kendisine delege edilen görevleri yerine getirir, protokolde Yönetim Kurulu Başkanı’ndan hemen 

sonra gelir ve gerekli durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı’na vekalet eder. Bu durumlarda 

Yönetim Kurulu Başkanı’nın tüm yetkilerine sahiptir. 

Yönetim Kurulu Başkanı’nın istifa veya başka bir nedenle görevden ayrılması halinde, Yönetim 

Kurulu Başkanlığı’nı yapılacak ilk seçimli Genel Kurul’a kadar yürütür. 

 

YÖNETİM KURULU İKİNCİ BAŞKAN YARDIMCISI  

Madde 24 Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kendisine delege edilen görevleri yerine getirir. 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı’nın bulunmadıkları 

durumlarda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vekalet eder. Bu durumlarda Yönetim Kurulu 

Başkanı’nın tüm yetkilerine sahiptir. Yönetim Kurulu İkinci Başkan Yardımcısı üyelik 

geliştirmeden sorumlu olup, Üye Dernekler tarafından aynı konuda görevlendirilen Yönetim 

Kurulu üyeleriyle beraber çalışır, onların çalışmalarını koordine eder ve denetler.  

 

GENEL SEKRETER      

Madde 25 Genel Sekreter’in görevleri aşağıda belirtilmektedir:   

a) Yönetim Kurulu görüşmelerindeki kararları Karar Defteri'ne geçirmek ve Yönetim Kurulu 

üyelerine imzalatmak,   

b) Toplantı davetiyelerini hazırlamak ve üyelere ulaştırmak,   

c) Tüm yazışmaları hazırlamak ve göndermek, 

d) Üye Derneklerin üyelerine gerekli durumlarda bilgi iletmek,   

e) Yeni Üye Dernek adaylarının başvurularını almak,   

f) Federasyon’un başka kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek, 

g) Genel Kurul'a sunulacak yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu hazırlamak ve 

Yönetim Kurulu'nun onayına getirmek. 
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Genel Sekreter, gerektiğinde Yönetim Kurulu’nca atanacak sözleşmeli personel ile desteklenebilir. 

Bu konuda Yönetim Kurulu yetkili olup sözleşmeli personele ödenecek ücreti de bütçe çerçevesinde 

belirler. Sözleşmeli personel Genel Sekreter’e bağlı ve sorumlu olarak çalışır. 

 

SAYMAN      

Madde 26 Sayman’ın görevleri aşağıda belirtilmektedir:   

a) Federasyon’un yasalarca gerekli mali kayıtlarını tutmak, 

b) Yönetim Kurulu tarafından saptanan ve Genel Kurul’ca onaylanan giriş aidatını yeni Üye 

Derneklerden tahsil etmek, 

c) Üye Derneklerden yıllık aidatları toplamak,   

d) Federasyon’un nakdi varlığını, yasalar, Federasyon Tüzüğü, yöntem ve kurallara uygun olarak 

yönetmek,   

e) Federasyon’un Yönetim Kurulu'nca onaylanan bütün  masraflarını ödemek,   

f) Genel Kurul’a sunulanacak mali raporları ve sonraki dönem  tahmini bütçesini hazırlamak,   

g) Federasyon’a  ait bütün fatura ve gider makbuzlarını gerekli şekilde muhafaza etmek, 

h) İlgili yasa çerçevesinde Federasyon makbuzlarını  hazırlamak,   

i) Federasyon’un  üyesi olduğu ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini ilgili Bakanlığın 

onayı uyarınca gerçekleştirmek, 

j) Yönetim Kurulu tarafından burs verilmesi kararlaştırılan öğrencilere aylık burs ödemelerini 

yapmak, bu öğrencileri takip etmek, başarı durumlarını her eğitim dönemi sonunda öğrenerek 

bursun devam edip etmemesi hususunda Yönetim Kurulu’na görüş belirtmek, 

k) Federasyon’a ait demirbaş, araç ve gereçleri korumak, 

l) Şartlı bağışlarda şartın gerçekleşmesini takip etmek ve sonuçlandırmak. 

Gerekli görüldüğü durumlarda mali konularda dışarıdan muhasebe ve müşavirlik hizmetleri 

alınabilir. Bu konuda Yönetim Kurulu yetkili olup ödenecek ücreti de bütçe çerçevesinde belirler. 

 

HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİMDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

Madde 27 Halkla İlişkiler ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin görevleri aşağıda 

belirtilmektedir: 

a) SKAL Hareketinin dünyada ve ülkemizdeki tanınılırlığının artması yönünde Üye Derneklerle 

birlikte çalışmalar yürütmek, onların bu konuda yaptıkları girişimlere destek vermek, 

b) Federasyon’un ve Üye Derneklerin etkinliklerinin basında yer almasına ve bu yolla daha 

geniş kitlelere ulaşabilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, 

c) Uluslararası SKAL tarafından yürütülen çalışma ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak, 
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d) Halkla İlişkiler ve İletişim konularında Üye Dernekler ve Dernek Üyelerinden gelecek 

önerileri değerlendirerek gerekli gördüğü durumlarda Federasyon Yönetim Kurulu’na teklifte 

bulunmak, 

e) Federasyon ve Üye Dernekler arasındaki iletişimin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak. 

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI     

Madde 28 Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez kendi belirlediği tarihlerde toplanır. Ayrıca 

gerekli gördüğü durumlarda Başkan veya iki Yönetim Kurulu üyesi toplantı talebinde bulunabilir. 

Toplantı çağrılarını Genel Sekreter yapar. Toplantıda karar alınabilmesi için, en az dört üyenin 

hazır bulunması zorunludur.  Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğu ile verilir. Oyların 

eşitliği halinde,  Başkanın oy verdiği tarafın kararı kabul edilir. Her üyenin gizli oylama isteme 

hakkı vardır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen, özürlü olsa dahi dönem içerisinde 

altı  toplantıya  katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer. 

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI 

Madde 29 Bir Yönetim Kurulu üyeliğinin istifa veya başka nedenlerle boşalması durumunda  

Federasyon Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri listesinde birinci sırada yer alan üye Yönetim 

Kurulu’na davet edilir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerinin mevcut yedek üyelerle 

doldurulması sonrasında Yönetim Kurulu üye sayısı dördün altına düşerse mevcut Yönetim 

Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından Genel Kurul 30 gün içinde olağanüstü toplantıya 

çağrılır. Bu süre içinde çağrı yapılmazsa, Denetleme Kurulu veya Üye Dernek Temsilcileri 

Federasyon’un bağlı olduğu yargı yeri mahkemesine başvurabilirler. 

 

DENETLEME KURULU     

Madde 30 Denetleme Kurulu, Üye Derneklerin temsilcileri veya bu derneklerin üyeleri arasından 

Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.  

Denetleme Kurulu üyeliğine başvuru, seçim yapılacak Genel Kurul’a kadar Federasyon Yönetim 

Kurulu’na bir yazıyla veya Genel Kurul esnasında sözlü ifade ederek yapılabilir. 

Kurul, seçimi takiben yapacağı ilk toplantısında bir üyeyi Başkan, bir üyeyi de Raportör olarak 

seçerler. Denetleme Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır. 

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ     

Madde 31 Denetleme Kurulu’nun görevleri aşağıda belirtilmektedir:    

a) Federasyon’un bütçe ve hesap işleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde en az altı ayda bir 

yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kurulu'na bir raporla bildirmek, 
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b) Yönetim Kurulu'nca düzenlenen Faaliyet Raporu ve Bütçenin görüşüleceği toplantıda hazır 

bulunarak kanaat ve önerilerini belirtmek,   

c) Yönetim Kurulu'nca düzenlenen Mali Rapor ile Bilanço ve  Gelir-Gider Çizelgesi hakkındaki 

inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir raporla Genel Kurul'a sunmak,   

d) Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul’u toplantıya çağırmak, 

e) Federasyon’un demirbaş, araç ve gereçlerinin durumunu denetlemek, 

 

DİSİPLİN KURULU KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE  GÖREVLERİ  

Madde 32 Disiplin Kurulu, Üye Derneklerin temsilcileri veya bu derneklerin üyeleri arasından 

Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeliğine aday 

olabilmek için Üye Derneklerde en az 15 yıldır üye ve Üye Derneklerden birinde en az bir dönem 

Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olması gerekir. Disiplin Kurulu üyeliğine başvuru, seçim 

yapılacak Genel Kurul’a kadar Federasyon Yönetim Kurulu’na bir yazıyla veya Genel Kurul 

esnasında sözlü ifade ederek yapılabilir.  Disiplin Kurulu’na seçilen üyeler, eğer söz konusuysa, 

Üye Dernek yönetimindeki görevlerinden otomatik olarak ayrılmış sayılır. Disiplin Kurulu üyeleri 

kendi aralarından bir üyeyi Başkan ve bir üyeyi de Sekreter olarak seçer. Disiplin Kurulu’nun 

kuruluş ve işleyişi ile ilgili hususlarla verilecek cezalar, “Uluslararası SKAL Dernekleri 

Federasyonu Disiplin Yönergesi”nde yer almaktadır. 

 

YÜKSEK DANIŞMA  KURULU 

Madde 33 Federasyon Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Temsilcilik ve Federasyon 

Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olanlar, Uluslararası SKAL yönetiminde görev yapmış Dernek 

Üyeleri, Uluslararası ve Ulusal SKAL Onur Üyeleri Yüksek Danışma Kurulu’nu oluştururlar. 

Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı’nı Yönetim Kurulu’nun bir önceki dönem başkanı yapar. 

Yüksek Danışma Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu’nun veya Yüksek Danışma Kurulu 

Başkanı’nın çağrısıyla, bir çalışma döneminde en az bir kez toplanır. Yüksek Danışma Kurulu, 

Federasyon ve Uluslararası SKAL ile ilgili konularda danışma organıdır. 

 

FEDERASYON MUNTAZAM TOPLANTILARI   

Madde 34 Federasyon Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen esas ve usuller dahilinde amaçları 

doğrultusunda muntazam toplantılar düzenler. Bu toplantılara, Federasyon Genel Kurulu 

üyelerinin dışında Federasyon’a bağlı Üye Derneklerin arzu eden tüm üyeleri katılabilirler. Bu 

toplantılar yılda en az dört kez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gün, saat ve yerde yapılır. 

Federasyon Yönetim Kurulu, olağanüstü bir  olay nedeniyle veya başka mücbir gerekçelerle 

muntazam toplantıların tarihlerini değiştirebilir, bu toplantıları iptal edebilir veya toplantı için yeni 

bir gün ve yer belirleyebilir. 
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Muntazam toplantılar, Dernek Üyeleri arasında yakınlık ve arkadaşlığı sağlamak, aralarında 

işbirliğini teşvik etmek, Federasyon  amaçları doğrultusunda müzakereler yapmak ve ilginç 

konuşmacılar getirmek üzere, SKAL  yöntem ve biçimlerine uygun olarak düzenlenir.  Bu 

toplantılarda Federasyon çalışmaları hakkında Üye Derneklere ve Dernek Üyelerine bilgi verilir, 

onların görüş ve önerileri alınır. Yönetim Kurulu kararlarına ışık tutabilmek için Genel Kurul’da 

görüşülmesi zorunlu olmayan konular bu muntazam toplantılarda görüşülebilir. 

Muntazam toplantılar için Federasyon Yönetim Kurulu üyelerinin ve davet edilecek 

konuşmacılarla Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen kişilerin masrafları Federasyon  

bütçesinden karşılanır. 

Üye Dernek temsilcilerinin veya Üye Dernek tarafından katılmak üzere görevlendirilecek üyelerin 

harcamaları Üye Dernek tarafından, kendi Yönetim Kurulları’nca belirlenmiş olan ilkeler 

çerçevesinde, karşılanabilir. 

 

FEDERASYONUN GELİRLERİ     

Madde 35 Federasyon’un gelir kalemleri aşağıda gösterilmiştir:   

a) Üye Dernek giriş aidatı,   

b) Yıllık Üye Dernek aidatı,   

c) Federasyon’un mal varlığından elde edilen gelirler, (Üye Derneklerin sahibi oldukları 

taşınmazlar buna dahil değildir)   

d) Federasyon tarafından yapılan yayınlar, tertiplenen toplantı, balo, yemek, konser, spor 

yarışması,  kermes, konferans,eğlence ve piyango gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler, 

e) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.     

Federasyon  siyasi partilerden yardım kabul edemez.   

Federasyon mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, 

kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar  aracılığıyla 

alınması zorunludur. 

 

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI      

Madde 36 Federasyon’un çalışma ve mali dönemi iki yıldır. Ancak, her yıl Genel Kurul 

yapılması zorunludur. Bu dönem seçimli Genel Kurul’un yapıldığı günü takip eden gün başlar ve 

bir sonraki seçimin yapıldığı günün bitimine kadar devam eder. Çalışma dönemini kapsayan bütçe 

uygulamasında giderlerin gelirlere denk ve gerçekçi olması, ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi 

aşıp gelecek yıllara geçmemesi, gelir ve ödenek çizelgelerindeki bölüm ve maddeler dışı işlem 

yapılmaması zorunludur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan onay alınması şartıyla, kabul edilmiş 

bütçenin kalemleri arasında aktarım yapabilir, ek bütçe talebinde bulunabilir. Yönetim Kurulu'nun 

alacağı karar ve tesbit edeceği yönteme uygun olarak bankalardan para  çekilir, kredi alınabilir. 
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Federasyon, yönetim merkeziyle amaç ve çalışmaları için gerekli olanlar dışında taşınmaz mallara 

sahip olamaz. 

 

DEFTERLER VE KAYITLAR     

Madde 37 Federasyon tarafından aşağıda yazılı defterler  tutulur:   

a) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve 

toplantıya katılan üyelerce imzalanır.   

b) Üye Kayıt Defteri: Federasyon’a üye olarak giren Üye Derneklerle ilgili bilgiler, 

Federasyon’a kabul karar tarih ve numaraları, eğer söz konusuysa ayrılış karar tarih ve 

numaraları ve ödedikleri giriş ile yıllık aidat miktarları da bu deftere işlenir.   

c) Evrak Kayıt Defteri: Federasyon’a gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu 

deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik 

posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

d) Demirbaş Defteri: Federasyon’a  ait demirbaşların edinilme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları 

veya verildikleri yerler ve kullanım süresi dolanların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

e) İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli 

olarak bu deftere işlenir. 

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, belgeleri alan ve 

iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Birimi’nden tasdikli  olması zorunludur. Federasyon’un 

defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.  

 

GELİR VE GİDER BELGELERİ      

Madde 38 Federasyon gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar 

aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler 

alındı belgesi yerine geçer. Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek 

makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyon’un, Gelir Vergisi Kanunu’nun 

94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider 

pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için  “Gider Makbuzu” düzenlenir. 

Federasyon  tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet  teslimleri  

“Aynî Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacak 

bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  ise “Aynî Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 

 

ALINDI BELGELERİ      

Madde 39 Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Yönetim Kurulu 

kararıyla bastırtılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere 
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kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Federasyon adına 

gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımıyla toplanan gelirlerin 

teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin  ilgili hükümlerine göre hareket edilir.   

 

YETKİ BELGESİ     

Madde 40 Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek 

suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. 

Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden  “Yetki Belgesi” 

Federasyon tarafından üç nüsha olarak düzenlenir ve  Federasyon  Yönetim Kurulu Başkanınca 

onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler Birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili 

değişiklikler Yönetim Kurulu Genel Sekreteri tarafından, onbeş gün içerisinde Dernekler 

Birimi’ne bildirilir. Federasyon  adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki 

belgelerinin bir suretinin Dernekler Birimi’ne verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye 

başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda ilgili 

Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.   

 

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ     

Madde 41 Defterler hariç olmak üzere, Federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama 

belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri 

defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.    

 

BEYANNAME VERİLMESİ     

Madde 42 Federasyon’un, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu 

itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Federasyon Beyannamesi” Yönetim Kurulu tarafından  doldurulur  

ve her  takvim yılının ilk dört ayı içinde Federasyon Saymanı tarafından mahallin mülki idare 

amirliğine verilir. Federasyon Yönetim Kurulu üyelerinin göreve başlama ve bitiş tarihlerinde 

vermek zorunda oldukları servet beyannameleri, her bir üyece hazırlandıktan sonra ayrı kapalı 

zarflar içinde, Federasyon Genel Sekreteri tarafından mahallin mülki idare amirliğine teslim edilir. 

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ     

Madde 43 Mülki idare amirliğine yapılacak bildirimler aşağıda belirtilmektedir:   

a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 

gün içinde, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri 

içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Federasyon Sekreteri tarafından mülki idare 

amirliğine bildirilir. Genel Kurul sonuç bildirimine; Divan Heyeti Başkanı, Başkan 

Yardımcısı ve iki Yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanak örneği; Tüzük 
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değişikliği yapılmışsa, değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Federasyon Tüzüğünün son 

şeklinin her sayfası Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmış örneği eklenir.  

b) Taşınmaz Mal Bildirimi: Federasyon’un edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 

gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi” suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

c) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak 

olması durumunda yardım alınmadan önce  “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha 

olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.   

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı 

örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın 

aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdî 

yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine 

getirilmesi zorunludur. 

d) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili 

Bildirim: Federasyon’un  görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile 

yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği  “Proje 

Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Federasyon merkezinin 

bulunduğu yerin valiliğine verilir. 

e) Değişiklik Bildirimleri: Federasyon’un yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  

“Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında 

meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak 

suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ebildirilir. Federasyon 

Tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını  

izleyen 30 gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.  

 

FEDERASYONUN HARCAMALARI     

Madde 44 Federasyon’un bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi 

durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu kararıyla önceden tesbit edilmiş belirli bir  

miktar içindeki harcamaları, doğrudan yapabilir. Bu harcamalar, yapılan ilk Yönetim Kurul 

toplantısında karar defterine işlenir.   

Acil ve gerekli durumlarda Yönetim Kurulu  Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerine sözlü olarak 

danışarak harcama yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında 

karara bağlanır. 

Federasyon’un  paraları bankalarda Federasyon adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan 

para  çekmek veya bir yere para göndermek Başkan veya Birinci Başkan Yardımcısı ile Saymanın 

çift imzası  ile mümkündür. 
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Federasyon adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişi veya kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün 

içerisinde Federasyon Saymanı’na teslim ederler veya Federasyon’un banka hesabına yatırırlar. 

Ancak tahsilatı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarı geçenler, otuz günlük süreyi 

beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde Federasyon Saymanı’na teslim 

ederler veya  Federasyon’un banka hesabına yatırırlar. 

Federasyon kasasında bulundurulabilecek para miktarı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Federasyon kuruluşunu müteakip bir yıl içerisinde borçlanamaz. 

Ancak kuruluş tarihi üzerinden bir yıl geçtikten sonra borçlanabilir. Alınacak borç miktarı bir 

önceki yıl elde edilen Federasyon brüt gelirlerinin yüzde yirmisinden (%20) fazla olamaz. Vergi, 

sigorta, harç gibi yasal borçlanmalar bu kapsamın dışında mütalaa edilirler. 

Borçlanma Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile Tüzüğe uygun olarak yapılacaktır. Tüzük 

hükümlerine uygun olmayan borçlar kararın alınmış olduğu tarihte görev yapan Federasyon 

Yönetim Kurulu asıl üyelerinin tamamen müşterek ve müteselsilen rücu edilir. Ayrıca Federasyon 

Denetleme Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu’nun Tüzüğe aykırı olarak yaptığı bir borçlanmayı 

tesbit etmesine rağmen, bu usulsüzlüğü Federasyon’un en yetkili organı olan Genel Kurul’a 

bildirmediği takdirde, Federasyon’un uğrayacağı olası zarar ve ziyandan sorumlu tutulurlar. 

     

FEDERASYONUN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ      

Madde 45 Federasyon’da iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme 

Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim 

yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim 

yapılmış olması, Denetleme Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Denetleme Kurulu Federasyon Tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için 

sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, 

hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, 

Federasyon Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler 

ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a 

sunar. Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların Federasyon 

yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine 

girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.    

 

FEDERASYONUN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ   

Madde 46 Federasyon Genel Kurulu Federasyon’un feshine karar verebilir. Genel Kurul’un 

Federasyon’un feshine karar verebilmesi için, Federasyon Tüzüğüne göre Federasyon’a kayıtlı 

bulunan Üye Dernek temsilcilerinin en az  üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Feshe 

ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. 
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Federasyon’un feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki idare amirliğine yazıyla 

bildirilir fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının Genel Kurul’un alacağı karar 

doğrultusunda tasfiyesi yapılır. 

 

TASFİYE İŞLEMLERİ     

Madde 47 Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, Federasyon’un para, mal ve 

haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca yapılır. 

Bu işlemlere, feshe  ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin 

kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Federasyon adında  

“Tasfiye Halinde Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyon’un para, mal ve haklarının tasfiyesi 

işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce 

Federasyon’un hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Federasyon’a ait defterler, alındı belgeleri, 

harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve 

yükümlülükler bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Federasyon’un alacaklılarına 

çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyon’un alacaklı 

olması durumunda alacaklar tahsil edilir.  

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, 

Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da devredilecek yer belirlenmemişse 

Federasyon’un fesih tarihindeki Üye Derneklere eşit olarak pay edilerek devredilir. 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare 

amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 

Federasyon’un para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip  

Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon  merkezinin 

bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi 

zorunludur. Federasyon’un defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu 

üyeleri saklar. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin 

saklanma süresi beş yıldır. 

 

HÜKÜM  EKSİKLİĞİ     

Madde 48 Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu 

Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler 

hakkındaki hükümleri uygulanır. Bunun dışında, Federasyon İç Tüzüğü, Tüzük maddeleriyle ilgili 

tamamlayıcı ve açıklayıcı bilgiler içermektedir. 
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FEDERASYON KURULUŞU, KURUCU DERNEKLER VE DERNEK TEMSİLCİLERİ  

Madde 49 Federasyon, İstanbul  Valiliği’ne yapılan başvuru ile kurulmuştur. 

Federasyon kuruluş başvurusunu yapan Üye Dernek ve Temsilcileri aşağıda belirtilmektedir: 

 

a) Skal International Istanbul Kulübü Derneğini temsilen: 

1) Vedat Bayrak,  Tabiyeti: T.C., T.C. Kimlik Numarası: 25841409812, 

Adresi: Halaskargazi Cad. İstanbul Apt. 159/5 Şişli, 34271 İstanbul 

2) Partice Lepkovski,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 27529951392, 

Adresi: Cumhuriyet Caddesi 131/7 Harbiye, 34373 İstanbul 

      3)  Deniz Anapa,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 33478383290, 

Adresi : La Maison Otel, Müvezzi Caddesi, No: 43 Çırağan, Beşiktaş 34340 İstanbul 

b) Skal International Ankara Kulübü Derneğini temsilen: 

1) Savaş Çolakoğlu,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 57289260762, 

Adresi: Boğaz Sokak No: 19 Kavaklıdere, 06700 Ankara 

2) Mustafa Altıparmak,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 34108699606, 

Adresi: Kavaklıdere Sokak No: 23, 06500 Ankara 

 3)  Kamer Rodoplu,  Tabiyeti : T.C ,  T.C. Kimlik Numarası: 38905014426, 

            Adresi :  Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs Lojmanları 22/3 06800 Ankara  

c) Skal International İzmir Kulübü Derneğini temsilen: 

1) Mehmet Haldun Palanduz, Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 31957872518, 

Adresi: Gaziosmanpaşa Bulvarı No.3/303, 35210 İzmir 

2) Hüseyin Faik Alsaç,  Tabiyeti : T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 12662489468,  

            Adresi:  Çelebi Mahallesi 488. Sokak 10/4 Güzelbahçe, İzmir  

d) Skal International Bursa Kulübü Derneğini temsilen: 

1) Fahri Esgin,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 18196678804,  

Adresi: Montania Hotel Eski İstasyon Caddesi No: 3 Mudanya, 16940 Bursa 

e) Skal International Antalya Kulübü Derneğini temsilen: 

1) Umman Çetinbaş,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 42211762642,  

Adresi: Eski Lara Caddesi Evren Sitesi 104/11 Şirinyalı, 07100 Antalya 

2) Münciye Çavuşoğlu,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 15679520094, 

 Adresi: Konyaaltı Caddesi Antmarin İş Merkezi Kat: 3 D: 6, 07050 Antalya 

3) Vassaf Salih Çene,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 29635923324, 

Adresi: Gençlik Mah.1312 Sk. 25/3, 07100 Antalya 

f) Skal International Bodrum Kulübü Derneğini temsilen: 

1) Ahmet Salih Biçer,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 12001121660, 

Adresi: Hotel Flora Dayılar Sokak No: 3 Gümbet Bodrum, 48400 Muğla 
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2) Sedat Bora Güler,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 50650357832 

            Adresi:  Yahşi Mah. Eski Çeşme Sok. No:40 Ortakent, Bodrum, 48400 Muğla 

3) İsmail Atila Karaburçak,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 29902871952 

Adresi: Kadıkalesi Ormancılar Sitesi 41B Turgutreis, Bodrum 48960 Muğla  

g) Skal International Marmaris Kulübü Derneğini temsilen: 

1) Davut Doğurga,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 33658815986, 

Adresi: İnönü Caddesi No: 56 İçmeler, Marmaris, 48720 Muğla 

h) Skal International Kuşadası Kulübü Derneğini temsilen: 

1) Alcan Kartoğlu,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 28090164662, 

Adresi: Hotel Onura S. Demirel Bulvarı 154, Kuşadası, 09402 Aydın 

      2) Canan İnanç,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 10054765558  

            Adresi:  Royal Apart, Süleyman Demirel Bulvarı No: 41 Kuşadası, 09402 Aydın  

i) Skal International Fethiye Kulübü Derneğini temsilen: 

1) Hasan Gürsel,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 30421899006, 

 Adresi: Akarca Mahallesi 901. Sokak No: 49 Fethiye, 48300 Muğla 

j) Skal International Kapadokya Kulübü Derneğini temsilen: 

1) Yaşar Murat Özgüç,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 25420196188, 

Adresi: Suat Hayri Ürgüplü Caddesi Onur İş Hanı Kat: 2 Daire: 8 Ürgüp, 50400 Nevşehir 

k) Skal International Alanya Kulübü Derneğini temsilen: 

1) Burhanettin Sili,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 22460120210, 

Adresi: Cumhuriyet Mah. Kamelya Sok. Azakoğlu Sitesi A-3 Blok No: 17, Alanya, 07400 

Antalya 

l) Skal International Çukurova Kulübü Derneğini temsilen: 

1) Yemliha Yaşar Ateşoğlu, Tabiyeti: T.C., T.C. Kimlik Numarası: 39223389098, 

Adresi: Semiramisköy Villaları No: 55 Kabasakal Köyü, Çukurova, 01360 Adana 

2) Can Akşit,   Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 11200067120,  

Adresi: Otel Seyhan, Turhan Cemal Beriker Bulvarı No.20/A, 01120  Seyhan, Adana  

m) Skal International Marmara Kulübü Derneğini temsilen: 

1) Osman Ferzan Kırhan,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 50650209490, 

Adresi: Söğütlü Çeşme Caddesi Elbakhan Kat: 6 No:601 Kadıköy, 34714 İstanbul 

n) Skal International Eskişehir Kulübü Derneğini temsilen: 

1) Uğur Şahbaz,  Tabiyeti: T.C.,  T.C. Kimlik Numarası: 47665557128, 

 Adresi: Erzene Mahallesi 116/13 Sokak No: 7/4 Bornova, 35040 İzmir 
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GEÇİCİ MADDELER 

 

Geçici Madde 1 Federasyon’un kuruluş başvurusunun yapıldığı tarihten gerçekleştirilecek ilk 

Genel Kurul’daki seçimler sonucunda oluşturulacak Yönetim Kurulu’na kadar, halen SKAL 

Dernekleri arasında bir koordinasyon işlevi yürüten Ulusal Komite İcra Kurulu’nda görev 

yapmakta olan ve aşağıda isimleri belirtilen kurucu üyeler Federasyon’un Kurucu Geçici Yönetim 

Kurulu’nu meydana getirir. 

 

Kamer Rodoplu Başkan 

Deniz Anapa Birinci Başkan Yardımcısı 

Can Akşit İkinci Başkan Yardımcısı 

Vassaf Salih Çene Uluslararası Temsilci 

Canan İnanç Genel Sekreter 

Hüseyin Faik Alsaç Sayman 

İsmail Atilla Karaburçak       Halkla İlişkiler ve İletişimden Sorumlu Üye 

 

Geçici Madde 2 Federasyon’un kuruluşunda, daha önce yapmış oldukları görevler nedeniyle, 

Yüksek Danışma Kurulu’nda yer alan Dernek Üyelerinin isimleri aşağıda soyadlarına göre 

alfabetik sırada ve SKAL içinde elde etmis oldukları en yüksek unvana yer verilerek 

belirtilmektedir: 

1) Ali Acundaş (Ulusal Komite İcra Kurulu Üyeliği dolayısıyla) 

2) Can Akşit (Ulusal Komite İcra Kurulu Üyeliği dolayısıyla) 

3) Faik Alsaç (Ulusal Komite İcra Kurulu Üyeliği dolayısıyla) 

4) Deniz Anapa (Ulusal Komite İcra Kurulu Üyeliği dolayısıyla) 

5) Hülya Aslantaş (Uluslararası SKAL Başkanlığı dolayısıyla)  

6) İlkay Bener (Uluslararası SKAL Onur Üyeliği dolayısıyla) 

7) Halit Cura (Ulusal Komite Başkanlığı dolayısıyla) 

8) Salih Çene (Ulusal Komite Başkanlığı dolayısıyla) 

9) Rüştü Dilmen (Ulusal Komite İcra Kurulu Üyeliği dolayısıyla) 

10) Melike Doğruer (Ulusal Komite Başkanlığı dolayısıyla) 

11) Karel Dutilh (Ulusal Komite Başkanlığı dolayısıyla) 

12) Mümtaz Göztepe (Ulusal Komite İcra Kurulu Üyeliği dolayısıyla) 

13) Oktay Işıl (Ulusal Komite İcra Kurulu Üyeliği dolayısıyla) 

14) Savaş Gürsel (Ulusal Komite Başkanlığı dolayısıyla) 

15) Canan İnanç (Ulusal Komite İcra Kurulu Üyeliği dolayısıyla) 

16) Atilla Karaburçak (Ulusal Komite İcra Kurulu Üyeliği dolayısıyla) 
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17) Alcan Kartoğlu (Ulusal Komite İcra Kurulu Üyeliği dolayısıyla) 

18) Josef Keşişyan (Uluslararası SKAL Onur Üyeliği dolayısıyla) 

19) George Küdyan (Uluslararası SKAL Onur Üyeliği dolayısıyla) 

20) Selçuk Nazilli (Ulusal Komite İcra Kurulu Üyeliği dolayısıyla) 

21) Somer Özkök (Uluslararası SKAL Onur Üyeliği dolayısıyla) 

22) Kamer Rodoplu (Ulusal Komite Başkanlığı dolayısıyla) 

23) Asuman Tarıman (Ulusal Komite İcra Kurulu Üyeliği dolayısıyla) 

24) İhsan Türkus (Ulusal Komite İcra Kurulu Üyeliği dolayısıyla) 


