ULUSLARARASI SKAL DERNEKLERİ FEDERASYONU
MALİ GENEL KURUL TUTANAĞI
14 Mart 2020 Cumartesi, Çanakkale Kolin Hotel
USDF Çanakkale Dernekler Toplantısı 7 Mart tarihinde yapılan ilk toplantıda ( Ek.3) yeterli
çoğunluk sağlanamadığından Kolin Hotel’de 14 Mart 2020 tarihinde USDF’ye bağlı
derneklerden 27 üye katılımıyla açıldı. USDF Başkanı Savaş Çolakoğlu ve Yönetim Kurulu
üyeleri Sadık Altıparmak, Erkan Özsavaş, Nihat Levent ve Orhon Atameriç toplantıya
katıldılar. Uluslararası temsilci Asuman Tarıman ve Yönetim Kurulu üyesi Gökçe Yüksek
mazeretli olarak toplantıya katılmadılar. Alanya, Fethiye, Karadeniz, Kuşadası Kulüpleri
toplantıya katılmadılar.
Gündem Maddeleri :
Gündemin 1. Maddesi Uyarınca USDF Başkanı Savaş Çolakoğlu hazirunu selamladıktan sonra
Skal Türkiye’nin bölgedeki en etkili Skal topluluğu olduğunu belirterek Genel Kurulun açılışını
yaptı.
Gündemin 2. Maddesi gereği Ulu Önder Atatürk , şehitlerimiz ve vefat eden üyelerimiz için
saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı söylendi.
Gündemin 3. Maddesi gereği; Divan Heyeti Seçimine geçildi;
Divan Heyeti’nin oluşturulması için verilen önergede; Divan Heyeti Başkanlığı için SI İstanbul
Derneği üyesi Saadettin Bülbül, Başkan Yardımcılığı için SI İstanbul Derneği Üyesi Selma Tatar
ve Yazman olarak da SI Ankara Derneği üyesi Akın Okyay ile SI Troy Çanakkale Derneği üyesi
Gencay Saatcı’nın isimleri haziruna bildirildikten sonra başka aday olup olmadığı soruldu.
Başka aday olmadığı tespit edildi. Divan Heyeti önergede belirtildiği şekliyle oya sunuldu ve
temsilciler tarafından oy birliği ile kabul edildi. Seçilen Divan Heyeti göreve başladı.
Divan Başkanı Saadettin Bülbül, Divan Heyetine Toplantı Tutanağını imza yetkisi verilmesini
istedi ve oylamaya sundu. Talep oybirliği ile kabul edildi. Sn. Bülbül Mali Genel Kurul’un akışı
hakkında bilgi verdi. Karar oylamalarında kullanılacak pusulalar imza karşılığı Dernek
temsilcilerine verildi.
Gündemin 4. Maddesine geçildi ve Başkan Çolakoğlu 2019 yılı faaliyet raporunu sundu.
Gündemin 5. Maddesi ; 2019 Yılı Uluslararası Temsilci Raporunun okunması; Uluslararası
temsilci Asuman Tarıman toplantıya katılamadığı için 2019 yılı temsilci raporunun sunumu
Orhon Atameriç tarafından gerçekleştirildi.
Gündemin 6. Maddesi , 2019 Yılı Mali Raporun Okunması; Rapor USDF Saymanı Nihat Levent
tarafından okundu.
Gündemin 7. Madesi 2019 Yılı Denetleme Raporunun Okunması; Rapor Sn. Mete Özmenç
tarafından okundu.
Gündemin 8. Maddesi: Okunan raporlar üzerine Genel Kurula katılanlara söz verildi. Söz
alanlar Yönetime raporlar ile ilgili teşekkür ettiler.
Gündemin 9. Maddesi : Yönetim Kurulunun ibrası Genel Kurula sunuldu . Yönetim Kurulu
yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 10. Maddesi : Denetleme Kurulunun ibrası Genel Kurula sunuldu. Denetim Kurulu
yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile ibra edildi.
Gündemin 11. Maddesi ; 2020 yılı Bütçesi Sn. Nihat Levent Tarafından Genel Kurula Sunuldu.
Gündemin 12. Maddesi; 2020 yılının bütçesinin oylanması Genel Kurula sunuldu ve 2020 Yılı
Bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 13. Maddesi 2021 Yılı Aidatının Tespit edilmesi, Söz Alan Sn. Çolakoğlu 175.00 TL
olan aidat miktarının 2021 yılında 200.00 TL olması önerdi. Genel Kurula sunuldu ve 2021 yılı
aidatı olarak 200,00TL oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 14. Maddesi ; USDF Tüzük Maddelerinde Değişiklik yapılması Sn Faik Alsaç
Tarafından Genel Kurula Sunuldu;
Tüzük değişiklikleri tek tek görüşüldü. Tutanağa sadece değişiklik yapılan maddeler geçirildi.
Bu maddelerden mavi ve üstü çizili bölümler çıkarıldı, kırmızı yazılar eklendi. Tüm
değişiklikler tek tek oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
Değişiklik yapılan tüzük maddeleri:
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) 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 tespiti 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) ve d) fıkralarında belirtilen durumların Yönetim Kurulu’nca tespiti 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.
Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılan derneklerin Federasyon Genel
Kurulu’na itiraz hakkı vardır. Genel Kurul'un verdiği karar kesindir.
Aidatını ödememekten dolayı Madde 11’de belirtildiği şekilde Federasyon Yönetim Kurulu
önerisi ve Genel Kurul kararıyla Federasyon’dan çıkarılan bir Üye Dernek, birikmiş borcunu ve
defaten öderse, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul kararı ile Üye Dernek sıfatını
tekrar kazanabilir.
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 Federasyon
kayıtlarındaki Dernek Üye sayıları göz önünde bulundurularak Federasyon Saymanı tarafından
tespit edilir ve bu temsilci sayıları takip eden bir yıl boyunca geçerlidir.
Üye Dernekler temsilcilerini Federasyon Genel Sekreteri’nin talebi üzerine en geç yedi gün
içinde yazılı olarak (Posta veya e-posta) bildirmekle yükümlüdürler. Bu süre içinde
temsilcilerini bildirmeyen Üye Derneklerin, Başkan, Genel Sekreter ve Bir Önceki Dönem
Başkanı, temsilci olarak belirlenmiş sayılır.
Üye Dernekler gerek duydukları takdirde, Federasyon Genel Kurulu’nun ilan edilen toplantı
tarihinden en geç yedi gün öncesine kadar, temsilcilerini değiştirebilirler ve yeni temsilcilerin
isimlerini Federasyon Genel Sekreteri’ne bir yazıyla (Posta veya e-posta) 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.
Madde 11 Federasyon’a kabul edilen her Üye Dernek, tutarı Federasyon Yönetim Kurulu'nca
saptanan ve Genel Kurul tarafından onaylanan Federasyona giriş aidatını, her yıl için
belirlenen ulusal ve uluslararası yıllık aidatları ödemekle yükümlüdür. Uluslararası yıllık aidat
için doğrudan ödeme yapan Üye Dernekler, bu durumu Federasyon Saymanı’na bildirmek
durumundadırlar.
Üye Dernekler yıllık aidatlarını en geç Nisan ayı sonuna kadar öderler. Ödemeleri öngörülen
süre içerisinde yapmayan Üye Derneklere Federasyon Yönetim Kurulu tarafından yazılı
tebligatta bulunulur. Tebligata rağmen, 30 gün içerisinde aidatını ödemeyen Üye Derneklerin
üyelikleri askıya alınır ve durum bir yazıyla ilgili Üye Derneğe bildirilir. Askıya alınan Üye

Dernek, Federasyon nezdinde temsil haklarını kaybeder, yapılacak toplantılarda ancak
gözlemci olarak yer alabilir ve kararlarda oy kullanamaz.
30 Kasım tarihine kadar, aidat borçlarını ödemeyen Üye Derneklerin kaydının silinmesi
önerisi Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ilk Genel Kurul’a karar için sunulur.
Madde 13 Genel Kurul, Federasyon’a kayıtlı bulunan Üye Derneklerin Temsilcilerinden
oluşur. Temsilcilerin belirlenmesi Madde 10’da düzenlenmiştir. Belirlenen isimler
Federasyon’a bildirilir. Genel Kurul bu isimlere göre düzenlenir.
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
Madde 14 Genel Kurul, her yıl nisan 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 ve tek yıllarda gerçekleştirilen Genel Kurul’da
yapılır. Üye Dernek üyelerinin Federasyon organlarına aday olabilmeleri ve seçim takviminin
sağlıklı işleyebilmesi amacıyla, Üye Dernekler seçimli Genel Kurullarını, iki yılda bir ve çift
yıllarda gerçekleştirirler.
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.
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, Genel Kurul tarihinden en az kırk beş gün
önce elektronik posta yoluyla toplantıya çağrılırlar. Elektronik posta adresi bulunmayan
üyelere faks, APS, SMS veya iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla çağrı yapılır. Çağrıda, Genel
Kurulun tarih, saat ve yeri belirtilir.

Bu çağrıda, gerekli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle belirlenen ilk tarihte toplantı
yapılamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı aynı çağrıda
belirtilir.
İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
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 kırk beş gün önce Federasyon organlarına aday olmak
isteyen Dernek Üyeleri için genel bir çağrı Yönetim Kurulu tarafından tüm Üye Dernek
Yönetim Kurullarına gönderilir. Bu çağrı ayrıca elektronik posta yoluyla Dernek Üyelerine de
iletilir.
Madde 17 Genel Kurul, katılma hakkı bulunan Üye Dernek Temsilcilerinin salt çoğunluğunun,
tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte iki çoğunluğunun katılımıyla toplanır. Gerekli
çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi halinde 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 hazırun 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 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 üye
tam 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.
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.
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 Federasyona giriş aidatını ve yıllık
aidatları belirlemek,

e) Temsilcilikler açmak, gerektiğinde kapatmak,
f)

Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların 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,
yönergeleri 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 Kurullarının üyelerine verilecek 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,
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.
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 üyeliklerinde 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.
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.

Adaylık başvurularının daha kolay yapılabilmesi amacıyla Federasyon Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanacak özel bilgisayar destekli çevrimiçi bir program kullanılabilir.
Yukarıda belirtilen süre içinde Federasyon Yönetim Kurulu’na, Başkanlık veya Uluslararası
Temsilcilik için hiçbir 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
hiçbir 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.
Genel Kurul’da da Yönetim Kurulu Başkanlığı için hiçbir aday çıkmazsa, görev süresi biten
Başkan’ın görev süresi, bir sonraki yıl yapılacak Genel Kurul’a kadar uzatılır. Bu durumda
Başkanlık için süre sınırlaması getiren bu maddenin C. Fıkrasındaki hüküm göz önünde
bulundurulmaz. Bir sonraki yıl yapılacak Genel Kurul’daki seçimde takip eden bir yıllık süre
için Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi yapılır ve bu bir yıl Başkanlık süresi sınırlandırması
kapsamı dışında değerlendirilir.
Genel Kurul’da da Uluslararası Temsilcilik için hiçbir aday çıkmazsa, görev süresi biten
Uluslararası Temsilci’nin görev süresi, bir sonraki yıl yapılacak Genel Kurul’a kadar uzatılır. Bu
durumda Uluslararası Temsilcilik için süre sınırlaması getiren bu maddenin C. Fıkrasındaki
hüküm göz önünde bulundurulmaz. Bir sonraki yıl yapılacak Genel Kurul’daki seçimde takip
eden bir yıllık süre için Uluslararası Temsilci seçimi yapılır ve bu bir yıl Uluslararası Temsilci
süresi sınırlandırması kapsamı dışında değerlendirilir.

Normal adaylık süresi ve ihtiyaç duyulduğu takdirde yapılan uzatma sonunda yeterli Yönetim
Kurulu adayı bulunmaması nedeniyle Genel Kurul’da alınan yeni adaylık başvuruları sonunda
en az beş aday mevcutsa, Yönetim Kurulu üyeliği seçimleri yapılır. Ancak, her şeye rağmen
Yönetim Kurulu üyeliği aday sayısı beşin altında kalırsa Divan Heyeti, Yönetim Kurulu üyelik
seçimlerinin altı ay sonra tekrar yapılması kararını alır. Bu altı aylık süre boyunca, görev
süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri görevlerine devam ederler. Altı ay sonra tekrar
yapılacak olan seçimlerde göreve gelecek Yönetim Kurulu üyeleri on sekiz ay süre görev
yaparlar ve bu süre bir tam dönem olarak kabul edilir.
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

▪

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 bu göreve veya Yönetim Kurulu üyeliğine tekrar aday olamazlar. Ancak,
gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde Uluslararası Temsilcilik görevi için aday olabilirler.
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. Uluslararası Temsilcilik görevini en az bir dönem yapmış olanlar,
gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde, Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday olabilirler.
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.
En az iki dönem Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olanlar Yönetim Kurulu Başkanlığı veya
Uluslararası Temsilcilik için aday olabilirler.
Yönetim Kurulu Başkanlığı veya Uluslararası Temsilcilik görevlerinden herhangi biri için birinci
kez aday olup seçilemeyen adaylar, bu görevlerden herhangi biri için bir kez daha aday
olabilirler. İkinci kez aday olup yine seçilemeyen adaylar, bu görevlere bir daha aday
olamazlar.
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, yönergeleri 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,

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 iş birliği 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.

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, iş
birliğini teşvik etmek,
f)

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

g)

Uluslararası Temsilci’nin Uluslararası SKAL Temsilciler Konseyi’ndeki bir toplantıya
katılamayacak olması durumunda bu görevi yerine getirmek.

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.
Adaylık başvurularının daha kolay yapılabilmesi amacıyla Federasyon Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanacak özel bilgisayar destekli çevrimiçi bir program kullanılabilir.
Kurul, seçimi takiben yapacağı ilk toplantısında bir üyeyi Başkan, bir üyeyi de Raportör olarak
seçer. Denetleme Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır.
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.
Adaylık başvurularının daha kolay yapılabilmesi amacıyla Federasyon Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanacak özel bilgisayar destekli çevrimiçi bir program kullanılabilir.
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
Yönergesinde yer almaktadır.
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.
Bu beyanname elektronik ortamda DERBİS sistemi kullanılarak da yapılabilir.
Madde 43 Mülki idare amirliğine yapılacak bildirimler aşağıda belirtilmektedir. Bu bildirimler
elektronik ortamda DERBİS sistemi kullanılarak da yapılabilir.
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 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

ile 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 bildirilir. Federasyon
Tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını
izleyen 30 gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Gündem 15. Madde Geçildi İç Tüzük İçin Yapılan öneriler oy birliği ile kabul edildi
Gündem 16. Maddesi olan dilek ve öneriler bölümünde;

•

Bursa Skal Derneği’nin “Rüştü Dilmen”in Uluslararası Skal Dernekleri Onursal Üye
olarak kabul edilmesinin teklifini sundu. Yapılan oylamada Yönetim Rüştü Dilmen
oybirliği ile USDF Onursal Üyeliğine seçildi.

•

Ayrıca Ömür Çağlar Bursu’ndan yararlanan öğrencilerin bilgilerinin paylaşılması
gerektiği gündeme geldi. Söz konusu durumun bir sonraki toplantıda cevaplanması
kararı alındı.

Başkan Savaş Çolakoğlu kapanış konuşmasında SKAL Life dergisinin tüm üyelere ulaşabilmesi
için üyelerin iletişim bilgilerinin paylaşılması konusunda öneride bulunarak, dernek üyesi
olmayanlara da derginin dağıtımı konusunda destek verebileceklerini belirtti.
Divan Heyeti Başkanı Sadettin Bülbül Mali Genel Kurul’a katılan Dernek Temsilcileri ve
haziruna katılımlarından dolayı teşekkür etti, katılımcılarla toplu resim çekildi ve toplantı
sona erdi.
TUTANAK EKLERİ
1. Gündem
2. USDF Genel Kurul Katılım Listesi
3. İlk Toplantı Tutanağı
4. 2019-2020 Dönemi Uluslararası Temsilci Raporu
5. Denetçi Raporu
6. Bursa Skal Derneğinin USDF Onursal üyelik teklif önerisi

DİVAN HEYETİ

Divan Başkanı
Sadettin BÜLBÜL

Yazman
Akın OKYAY

Divan Başkan Yardımcısı
Selma TATAR

Yazman
Gencay SAATÇİ

