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TURisTiK OTELCiLER, iSLETMECiLER, YATiRiMCiLAR FEDER
TÜZÜGÜ

i- KURULUS - AMAÇ
Madde 1: Federasyonun Adi, Merkezi ve Adresi
Asagida adlari yazili olan kurucu üyeler, Turistik Oteleiler Isletmeciler Federasyonunu kurmak
için bir araya gelmislerdir.
Federasyonun adi, "Turistik Otelciler lsletmeciler,Yatirimcllar

Federasyonu"dur.

Federasyonun merkezi, istanbul'dadir.
Federasyonun

adresi,

Maya

Meridien

is Merkezi

Ebuzula

Cad.

D-2 Blok

Kat:3

Besiktas/lstanb ul'dur.

Madde 2: Federasyon Kuruculari

Güney Marmara Turistik Oteleiler ve isletmeciler Birligi Dernegi

Bursa / Merkez

Çukurova Turistik Oteleiler ve Isletmeciler Dernegi

Adana / Merkez

Bodrum Turistik Oteleiler Isletmeciler ve Yatirimcilar

Dernegi

Mugla / Bodrum

Alanya Turistik Isletmeciler Dernegi

Alanya / Merkez

Ege Turistik Isletmeciler ve Konaklamalar Dernegi

izmir / Merkez

Kapadokya Turistik Isletmeciler Dernegi

Nevsehir / Merkez

Akdeniz Turistik Oteleiler ve isletmeciler Dernegi

Antalya / Merkez

Anadolu Turizm Isletmecileri Dernegi

Ankara / Çankaya

D: 13
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Kurucu dernegi federasyonunun kurulusunda temsil eden gerçek kisinin

BOOER
Halil 07/04/1959
T.C.
13/03/1961
Abdullah
27/10/1957
MehmetKaya
10/01/1948
T.C.
AKTOB
01/04/1932
BabaAdi
02/01/1949
TC.
12/07/1965
Kemal
Ethem
09/10/1963
Ali
izmir/Merkez
ETIK
GÜMTOB
ATlo
KAPTIO
ALTlo
Oldugu
UyruguOogum
Ikametgah
Bagli
Tarihi
Mugla/Bodrum
ÇUKTOB
Antalya/
Side
Nevsehir/Avanos
Süleyman
Antalya/Alanya
Sükrü
Recep
Bursa/Çekirge
Adana/Seyhan
Ankara
Çankaya
Adi/ Soyadi
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Haci Muhsin
Haluk
Müfit
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Bu tüzük uygulamasinda,
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1. Federasyon
Otel isletmeciligi basta olmak üzere turizm alaninda faafiyel göst~r~n'7
,"
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derneklerin çalismalarini kolaylastirmak ve bu alanda yenilik ve gelismelerin önünü açacak
faaliyetlere destek olmak amaciyla, yukarida ikinci madde de sayilan kurucu üyelerin bir araya
gelerek olusturduklari birligi,
2. Üye

: Faaliyet alani asagida madde dörtte belirlenen amaç kapsaminda yer

alan ve federasyona üye olan dernekleri,
3. Dernek Üyesi

: Madde dörtte belirtilen amaci gerçeklestirmek üzere federasyona üye

olan derneklerin kendi üyelerini,
4. Temsilci

: Federasyona üye dernekleri kurullarda temsil etmek üzere üye

derneklerin kendi yetkili organlarinca seçtigi ve bu amaçla atadigi yetkili kisiyi ifade eder.
Madde 4: Federasyonun Amaci
Federasyonun amaci, otel Isletmeciligi meslegi basta olmak üzere Turizm Mevzuati
kapsamina giren ve girebilecek olan meslek mensuplarinin ortak ihtiyaçlarini karsilamak;
mesleki etkinliklerini kolaylastirmak; meslegin genel menfaatlarine uygun olarak gelismelerini
saglamak; meslek mensuplarinin birbirleri ve halk ile olan iliskilerinde dürüstlügü ve güveni
hakim kilmak; meslek ahlak ve disiplinini korumaktir.
Federasyonun amaci, Genel Kurulda ancak oybirligi ile degistirilebilir.
Madde 5: Çalisma Konulari ve Biçimleri
Federasyon, amacini gerçeklestirmek için belirtilen konularda ve benzerlerinde, asagida anilan
ve uygun görecegi diger yöntemleri kullanabilir:
1. Turizmin, bütün fonksiyonlari ile, ülke yararina gelismesini saglamak amaci ile üyeilir e
etkili ve düzenli hizmet verebilmeleri için mesleki birlik ve beraberligin kurulmasi
saglamak, Derneklerin birbirleri ve merkezle isbirligini ve koordinasyonunu gerçeklestir e ,
üyelerin birbirleriyle, turizme iliskin kamu ve özel sektör kurulus ve örgütleri ile o
iliskilerini koordine etmek, aralarinda hizli ve dogru bilgi alisverisini saglamak,
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Turizm

endüstrisi

yönetmelikleri

kapsamina

giren

mevcut
.

konularda

gelistirmek için öneriler hazirlamak,

ve
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iletmek, görüsmeler yapmak, bu çerçevede verilecek görevleri; genel ilkeier,~~~st~r~:;:I:
konularinda yerine getirmek, turizmle ilgili konularda Bakanliga görüs ve temsilci bndifme~
3. Sektörün pazarlama, tanitma ve satis gelistirme çalismalarindan
arastirmalari

yapmak,

pazarlama çalismalarina

uygulamak,

etken

bir pazarlama

öncülük etmek, gerekli

sistemi

girmek, Sektör ve tüm alt sektörlerle

gelistirmek,

kollektif

ilgili yurt içi ve yurt disi

istatistiki bilgileri ve verileri temin ederek üyelerine duyurmak, bu konularda bilgi depolari ve
sistematik

bilgi arsivleri olusturmak.

Rayiçler,

birim fiyatlar ve fiyat analizleri

üzerinde

gerekli arastirmalari yaparak üyelerine bildirmek,
4. Turizm alaninda isletmeci ve yöneticilerin
yetistirilmeli

çagdas gelismelerden

için idari ve teknik sahalarda etkili bir egitim sistemi gelistirmek,

seminerler, paneller, konferansiar, sempozyumlar
kuruluslarla

isbirligi

yapmak,

bilim,

kuruluslarin bu alandaki çalismalarini

mesleki

turizm

konaklama,

hareketlerini

yeme-içme

benzeri konularda

kurslar ve

düzenlemek veya bu konularla ugrasan

egitim ve ögretim

kurumlari

ile benzeri

izlemek,

öncülük etmek,

turizm

ve eglence hizmetleri

üyelerine

ve

olabilecek her türlü yardim ve destek ile özendirmek,

arastirmalarin sonuçlarindan yararlanilmasina
5. Dünya

haberdar edilmeleri

yardimci

egitimi,

tanitma,

iliskiler,

konularinde} bilgi toplamak,

olmak, arastirmalar,

sonuçlari tüm ilgililerin yararlanmalarina

halkla

dagitmak

etüdler yapmak,

sunmak, uluslar arasi standartlar

irtibat,
ve

yaptirmak,
göz önünde

bulundurularak tesislerin eksik yönlerinin düzeltilmesi için çalismak, tesislerin ihtiyaçlarina
cevap verecek finansman kaynaklari arastirmak, dagitmak,
6. Turizm ile ilgili kurulus ve kurumlara,

komisyonlara

katilmak,

temsilci göndermek,

üye

olmak,
7. Turizm endüstrisi alaninda ilgili Bakanliklar

yaninda diger resmi ve özel kuruluslarla
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kisilerle isbirligi yapmak,

,.

8. Amaçlari dogruitusunda yayinlar yapmak, dagitmak,
9. Dernek üyelerinin faaliyetler ile ilgili her türlü haklarini korumak,
10. Federasyonun

amacina erisebilmesi

için gerekli tasinir ve tasinmazlara

tasarruf islemini yapmak (Dernekler Kanunu
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otokontrol sistemi
gelistirmek,
fiyat politikasinin
tayinine,
tanzim veüye.
te ~~(~"'1tir
11. Yöneticilerin
nitelikleri,
kalite, fiyatlar,
personel ve
müsterifiyat
konularinda
M~\
olmak
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12. Turizmin gelismesi için, altyapi tesisleri yapimini,

tüketim maddelerinin

üretilmesinin,

iç

turizmi tesvik etmek, turizm sezonunun uzatilmasi için çaba harcamak, ülkenin dogal, tarihi,
arkeolojik ve sosyo-küitürel

degerlerinden

faydalanabilmek

için kiS, av, su sporlari, inanç

turizmi dahil sportif ve sair her türlü faaliyetler düzenlemek, örnek tesisler açmak, bunun
için gerekli organizasyonu
karnavaliar,

yarismalar,

kurmak, Türk el sanatlarini,

fuarlar düzenlemek,

folklörünü

tanitmak,

TTK ve is etigi uyarinca

festivalier,

üyeleri aleyhine

açikça haksiz rekabet teskil eden faaliyetleri önlemeye çalismak, gereken tedbirleri almak;
gerektiginde yasal yollara gitmek,
13. Ülkemizin tanitilmasi

için basin, TV ve yayin kuruluslari ile isbirligi yapmak, onlara gerekli

dökümanlari vermek,
14. Yurt disinda ünlü turizm yazarlarini ve seyahat acentalarinin temsilcilerini davet etmek,
15. Ülkemize yeniden gelen turistleri ve turizm alaninda basarili hizmetler veren isletmecileri
ödüllendirmek,
16. Turistik esya saticilari

ile iyi diyalog kurup onlarin turist~davranislarinin

daha cazip hale

sokmak,
17. Sirketler

kurmak

veya

kurulmus

kurmak, yuriçi ve yurtdisinda

sirketlere,

vakiflara

istirak etmek,

yapilacak faaliyetlerin gerçeklestirilmesine

iktisadi

isletmeler

kolaylik saglamak

amaciyla temsilcilikler açmak,
18. Dernekler Yasasi sinirlari içinde gerekli izinleri alarak, uluslar arasi faaliyetlerde bulunmak,
yurt disindaki benzer amaçli dernek ve kuruluslara katilmak, iliski kurmak, ortak çalis
yapmak, yurtiçi veya yurt disinda
edilen

turizm

isletmeciligi

temsilcilikler

ile ilgili borsa,

açmak, uluslar arasi düzeyde

fuar ve sergilere

katilmak,

sergi

organ
ve f

düzenlemek,
19. Turizm alaninda

hizmet veren yurt içi ve disinda

kurulacak Birlik ve Konfederasyonlara

üye olmak,

diger organizasyonlara

kurulmus

lar
e
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duyarli olmak, t.ur~~m
ilgili kuruluslarla
yapmak,
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amaci ile isbirligi
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21. Üyeleri ve/veya mensubu olduklari sektör kuruluslari arasinda
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kurulmasina öncülük etmek, istemeleri halinde çikan uyusmazliklarda hakemlik yapmak,
22. Üyelerin birbirleri veya turizm sektöründeki diger kuruluslar veya müsterileri arasindaki
"Kamu düzenine iliskin olmayip" turizme özgü, ticaret ve tüketici haklarina iliskin olarak
çikan uyusmazliklarin, ilgili taraflarca yetkilendirilmis olmak sarti ile Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 516'ncl ve devamindaki maddelerinde yer alan tahkim usullerine
göre çözümlenebilmesi amaci ile kendi bünyesinde veya meslek kuruluslari ile birlikte
Tahkim Kurullari olusturmak, Tahkim Yönetmeligi hazirlamak, degistirmek,
23. Federasyon ve Federasyon'a üye derneklerin üyelerinin ortak ihtiyaçlari için sirket kurmak,
kurulmus sirketlere istirak etmek, adi ortaklik yapmak, mal ve hizmet tedariki konusunda
acenta, komisyon sözlesmeleri imzalamak,
24. Federasyonun amaciyla baglantiii bilimsel çalismalari desteklemek, bu çalismalara burs
vermek, bu konudaki bilimsel eserleri yayinlamak,
25. Federasyon, yurtiçinde veya yurtdisinda gerekli gördükleri yerlerde faaliyetlerini yürütmek
amaciyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, federasyon genel kurullarinda temsil edilmezler.
Temsilciligin adresi, yönetim kurulu karariyla temsilci olarak görevlendirilen kisi veya kisiler
tarafindan o yerin Mülki Idare Amirligine yazili olarak bildirilir.
26. Federasyon amacini gerçeklestirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi
sartiyla borçlanabilir.

II. ÜYELiK
A-ÜYELiK

Madde 6: Federasyona Üye Olma
Kanuni kosullari tasimak suretiyle, turizm ve benzer sektörlerde faaliyet gösteren derne
Federasyona üyelik için basvurabilir. Kurucu üye Dernekler disinda kalan sektörde f

iyet

gösteren diger Derneklerin Federasyona üye olabilmeleri için, en az elli ( 50) Kültür ve Turizm
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Bakaniigi'ndan Yatirim veya Isletme Belgeli tesis yatirimci v~/veya isietm..(;slni.~~~o1dJiiU ..
Dernek olmasi gerekir.
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Üyelik basvurusu için Yönetim kurulu tarafindan talep edilebilecek diger beIgelerir\ya~aa,
faaliyet belgesinin, üyelik kosullarinin olustugunu ispatlayan belgenin birer örneginin, 't~bligat
adresinin ve Yönetim Kurulu tarafindan belirlenenden daha fazla miktarda ise yillik aidat
taahhüdü içeren bir belgenin basvuruda Federasyona verilmesi gerekmektedir.
Federasyon Yönetim Kurulu üyelik basvurusunu basvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde
cevaplandirmak zorundadir. 30 gün içinde cevap verilmemesi durumunda, üyelik basvurusu
reddedilmis sayilir. Yönetim Kurulu basvuruyu hiçbir gerekçe göstermeksizin de reddetme
hakkina sahiptir. Bu konuda tüm takdir hakki Yönetim Kurulundadir.
Üyelik basvurusu kabul edilen üye, kabul kararinin kendisine bildirilmesinden itibaren
kendisinden istenen belgeleri, aidati veya diger herhangi bir hususu 30 gün içinde yerine
getirmedigi takdirde, üyelik için yeni bir basvuru yapmasi gerekecektir.
Yönetim Kurulu, üyelik kabul kararini takip eden is gününde, üye defterine kayit etmekle
yükümlüdür. Üyelik sifatinin kazanilmasi ve ispati üye defterine yazilmakla gerçeklesir.
Madde 7: Üyenin Genel Haklari

,

Her üye Medeni Kanun ve Dernekler Kanununun üyelere tanidigi haklara sahiptir. Bu
baglamda yönetime katilma ve denetim konusunda esitlik ilkesince hak sahibidirier.
Federasyonun somut amaç ve faaliyeti kapsaminda saglanan tüm haklardan esitlik ilkesince
yararlanirlar.
Her üyenin Yönetim Kurulunun tüzüge veya kanuna aykiri uygulamalari konusunda Yönetim
Kurulunu Genel Kurula sikayet etme hakki bulunmaktadir. Her üye Genel Kurulun kanuna,
Federasyon tüzügüne veya Federasyonun ruhuna hakim olan esaslara aykiri olan kararlara
karsi tahkim yoluyla itiraz etme hakki bulunmaktadir.
Madde 8: Üyenin Oy Hakki
Genel Kurula katilma hakkina sahip her temsilci Genel Kurulda bir oy hakkina sahiptir.
Atanmis temsilcinin alt temsil yetkisi ile temsilci atamasi mümkün olmayip, oyunu
kullanmasi zorunludur.

~~MC\y
~

.

.f

.,/'

,-y

W7--I'i'

ir.

•• '

"",'

'"~

L··

'"

,~

.J#.

,~
.

\

uaccel aidat borcunu ödememis olan üye, Genel Kurulda oy 'kullanma hakkina sa1~ d~~~Jr~'.-G\ene!
)\
Kurulda oy kullanmak isteyen üye, en geç Genel Kurula giris belgesini imzaiarktIA.,~~~.>cilj~.:~~.
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ödeyerek, Genel Kurulda oy kullanabilir.
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Madde 9: Üyenin istifa Hakki
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Her üye, istedigi anda Federasyona yazili bildirimde bulunarak istifa etme hakkina sahiptir; bu
durumda üyelik sona erer. Ancak üyenin istifasi zamaninda tahakkuk etmis olan yillik aidat
borcu sona ermez.
Ayrica üye istifasi sirasinda, bir komisyonda görevli ise veya Federasyon tarafindan verilmis
olan herhangi bir görevi kabul etmis durumda ise, uygun zamanda yapilmamis istifanin
sonuçlarindan sorumlu olacaktir.
Madde 10: Üyenin Genel Yükümlülükleri
Her üye Federasyonun amaçlari dogrultusunda faaliyet göstermek, Federasyonun amaci ile
bagdasmayan eylem ve islemlerden kaçinmakla yükümlüdür.
Üyeler tüzükte açikça belirlenmis yükümlülükleri zamaninda ve eksiksiz yerine getirmeleri
zorunludur.

,

Üyeler, yetkili organlarca Federasyonun amacina ve çalisma konularina uygun bir karar
alinmasi halinde, buna dayali faaliyetleri desteklemek ve gereklerini yerine getirmek; kendi
üzerine düsen görevleri zamaninda ifa etmekle yükümlüdürler.
Üyeler, Federasyonun amaçlarina karsi velveya çalismalarini aksatacak veya gerçeklestirilen
etkinliklerin etkisini azaitacak bir tutum takinmamak, Federasyonun diger üyeleri aleyhine
açikça haksiz rekabet teskil eden tutum ve davranislardan kaçinmakla yükümlüdür.
Genel Kurul'ca çikarilacak Yönetmeliklere uymak da üyelerin temel yükümlülükleri arasindadir
Madde 11: Üyenin Aidat Borcu
Her üye Genel Kurulca her yil için belirlenecek olan aidati o yilin Temmuz ayinin 31'i itibar~1
ödemek zorundadir. Aidat borcuna uygulanacak temerrüt faizi aylik % 2'dir. Yeni üy
federasyona üye oldugu yilin aidatini ödemekle yükümlüdür.
Genel Kurul üyelerin aidat miktarini belirlerken üye derneklerin üye sayisi, kendi üyelerini
yatak kapasitesi, vb gibi objektif kistaslari , aidat miktarinda üyeler arasin
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aidat borcunu, Federasyon adina düzenlenecek etkinlikler için semin
ücretsiz salon tahsis etmek, düzenlenecek organizasyonlar için ücretsiz i
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konaklama hizmeti saglamak gibi yollarla da ifa etme imkanina sahiptir. Bu i teaF.ldanv~~.kf
.~~
/lI\l~
üye ve Yönetim Kurulunun anlasmasi halinde yararlanilabilir. Hizmetin karsiligi olaraKüzerinde
taraflarin anlastiklari rakam, hizmetin verilmesinden sonra üyenin aidat borcundan mahsup
edilir.
Madde 12: Cezai Yaptirim

Üyelerin, para seklinde ödenen aidat borcuna aykirilik hali hariç, yükümlülüklerine aykiri
davranmasi halinde, Yönetim Kurulunun oybirligi ile alacagi bir kararla üye hakkinda bir miktar
para cezasina hükmedilebilir. Para cezasinin verildigi karar gerekçeli olmalidir.
Aykiriligin giderilebilmesinin mümkün oldugu durumlarda Yönetim Kurulu, ceza vermeden
önce üyeye aykiriligi gidermesi için uygun bir süre vererek ihtar çekmeye yetkilidir. Üyeye ihtar
çekildigi ve buna ragmen taninan sürede aykiriligin giderilmemesi halinde cezaya hükmolunur.
Üye kararin gerekçesini veya ceza miktarini hakli bulmadigi takdirde, kararin kendisine
tebliginden itibaren 1 ay içinde tahkime gidilmesi için Federasyona yazili olarak basvuruda
bulunmalidir. Üye bu basvurusunda itiraz nedenlerini, delillerini ve diger gerekçelerini

,

belirtmelidir. Gerekçeli olmayan bir itiraz, kararin kesinlesmesine engelolmaz. Gerekçeli itiraz
tahkim prosedürünü baslatir. Kararin üyeye tebliginden itibaren 1 ay içinde gerekçeli olarak
itiraz edilmemis olan ceza karari kesinlesmis sayilir.
Madde 13: Üyeligin Sona Ermesi

Üye dernegin feshi, isbu tüzügün 14. maddesinde belirtilen üyelikten çikarma nedenlerinin
olusmasi ve üyelik kosullarinin kaybedilmesi gibi Kanunda yazili olan kendiliginden sona erme
halleri disinda, üyenin istifasi üzerine üyelik sona erer. Bu durumda üyeligi sona eren dernegin
temsilcilerinin federasyon tüzel kisiligindeki temsil görevi de sona erer.
Madde 14: Üyelikten Çikarma
il'

Disiplin Kurulu raporu dogruitusunda Yönetim Kurulu hakli bir nedenin varligi halinde üyelig
sona erdirilebilir. Yönetim Kurulunun karari gerekçeli olmak zorundadir.
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a) Üyenin aidat borcunu ödernede temerrüde düsmesi halinde çikarilma sonuc nu ~ 'bitCHren:;"
ihtarnamenin üyenin Federasyona kayitli adresine yazili olarak çekilmesini t~ben !;'("~_~f
':.:.~~
ay içinde ödenmemis olmasi,
b) Sir saklama yükümlülügü bulunan hallerde, üye derneklerce veya ona bagli üyelerince söz
konusu sirlarin açiklanmasi,
c) Üye dernek organlarinin veya kendi üyelerinin, yazili veya görsel iletisim araçlarina
Federasyonla ilgili asilsiz beyan ve ithamlarda bulunmasi,
d) Üye dernek veya ona bagli üyelerin federasyonun kararlarina aykiri olan davranislarda
bulunmasi,
e) Üye dernek veya ona bagli üyelerin haksiz rekabetle bulunmasi,
f) Üye dernegin, kendi Yönetim Kurulu üyesi ve delegelerinin yüz kizartici suçtan mahkum
olmasina ragmen, Yönetim Kurulu üyeligine ve temsil görevine devam etmesi.
a (aidat) ve b (sir saklama) bentleri hariç, diger hallerde Disiplin Kurulu çikarmaya iliskin
raporunu Yönetim Kuruluna göndermeden önce, üye dernege aykiriligi, düzeltmesi için uygun
süreyi ve aksi takdirde çikarilacagini bildiren bir ihtar göndermek zorundadir. Bu ihtar
olmaksizin çikarma karari verilemez. Yazili ve görsel iletisim araçlarina açiklama yapilmasi
halinde, aykiriligin giderilmesi mümkün olmadigi takdirde ihtara gerek olmadan da çikarma
karari alinabilecektir.
Üyelikten çikarma halinde, çikarilmadan önce üyenin tahakkuk etmis olan yillik aidat borcu
if

sona ermez.
Üyenin çikarilmasina yol açan olaydan kaynaklanan zararlardan, olaya bizzat yol açan kisiyle
birlikte, bagli oldugu üye dernek de müteselsilen sorumludur.
Madde 15: Üyelikten Çikarma Kararina itiraz
Üye çikarma kararina karsi gerekçeli kararin kendisine tebliginden itibaren 1 ay içinde itirtiz
edebilir.
Üyenin itirazi üzerine, Genel Kurul çikarma kararini, hakli sebebin olup
gereken durumlarda ihtarin olup

ve içerigini inceler; üyenin
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Üyenin bu karara karsi 1 ay içinde tahkime gitme hakki vardir.
Üye, çikarma

kararina

karsi Genel Kurula itiraz etmeksizin,

dogrudan

tahkim yoluna da

basvurabilir.

Tahkim Usulüne iliskin Hükümler
Madde 16: Tahkim Marifeti ile Uyusmazliklarin Halli
Federasyon

ile üyeler arasinda çikan özel hukuk uyusmazliklari

ile federasyon

birbirleri ile veya bu kurullarin federasyon ile arasinda çikacak uyusmazliklar

kurullarinin

tahkim yoluyla

çözüiür.
Tahkim heyeti üç kisiden tesekkül eder.
Tahkim Kurulu üyelerine Yönetim

Kurulunun bel irleyeceg i bir ücret verilir. Kurul üyelerine

verilen bu ücret, kararda haksiz çikan tarafindan ödenir.

Madde 17: Basvuru Usulü ve Hakem Heyetinin Teskili
Tahkim

sekreterya

hizmeti

federasyon

yönetimi

tarafindan

yerine

getirilecektir.

Tüzük

hükmünce bir uyusmazligin dogmasi halinde davaci taraf kendi hakemini seçerek uyusmazligi
hukuk usulü muhakemeleri

kanunca uygun dilekçe ile yazili olarak baslatacaktir.

Yönetim

Kurulu dilekçenin havale tarihinden itibaren en geç 15 is günü içinde davali tarafa veya organa
dilekçeyi teblig ederek cevaplarini ve hakemini bildirmesi için tebliginden itibaren 15 gün sure
vererek duyuracaktir.
halinde Yönetim

Davanin federasyona

Kurulu kendi hakemini

veya Yönetim Kuruluna yönelik olarak açilmas
belirleyerek

davaciya

ayni sure içerisinde teblig

edecektir.
Taraf hakemleri, yönetimce kendilerine görevin bildirilmesinden

/

itibaren 15 gün içinde bir araya

gelerek üçüncü tarafsiz hakemi seçerler. Bu konuda anlasma temin edilemezse, taraflardan
herhangi birinin basvurusu üzerine tarafsiz hakem yetkili mahkemece belirleni
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Madde 18: Uyusmazligin Çözüm Sekli
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Tahkim kurulu, uyusmazligin çözümünde tüzük hükümlerinin uygulanmasi

<li

§~t~~J

hüküm bulunmayan hallerde tahkim heyeti, hak ve nisfet uyarinca karar verir.''''·;' kav~~iid'
~.:._~.~
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Dernekler Kanunu ve diger Türk kanunlarindan yararlanabilir; fakat, bu yararlanma
uyusmazligin maddi hukuk kurallarinca çözümlendigi anlamina gelmez.
Tahkim kurulu Medeni Hukuk konusunda uzman hukuk faküitesi ögretim üyelerinden bilirkisi
raporu alabilir.
Tahkim kurulu üç (üç) ay içinde uyusmazlik hakkinda karar vermelidir. Ancak, gerekçeli olmak
kaydiyla, üç (üç) aylik ek süre kullanabilir.
Tahkim Kurulu kararlarini çogunlukla alir. Taraflarin tahkim kosullarinin olusmadigi ve tahkim
usulüne uyulmadigi gerekçesiyle Yargitaya temyiz hakki saklidir.

B- FAHRi (ONURSAL) ÜYELiK
Madde 19: Fahri (Onursal) Üyeler

,

Gerek yurtiçinde gerek yurtdisinda turizm sektörünün gelismesine katkida bulunmus veya
Federasyonun amacini gerçeklestirmede büyük emek harcamis olan kisi veya kuruluslar,
Yönetim Kurulu baskaninin önerisi ve Genel Kurulu karari ile fahri (onursal) üye olurlar.
Madde 20: Haklari

Fahri üyeler önceden Yönetim Kuruluna yazili olarak bildirmek suretiyle Genel Kurula katilabilir
ve söz alabilirler. Fahri üyelerin hiçbir surette oy haklari yoktur. Fahri üyeler hakkinda cezai
müeyyideler uygulanamaz.
Madde 21: Yükümlülükleri

Aksi kendilerince belirtilmedikçe, fahri üyelerin aidat borcu yoktur. Ancak kendi istekleri
dogruitusunda belirlenen aidat borcuna iliskin olarak olagan üyenin aidat borcuna iliskin
hükümler uygulanir.
Fahri üyelerin de, olagan üyeler gibi, Federasyona zarar verici davranislardan kaçinma v
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Üyelikten çikarmaya iliskin hükümler fahri üyeligin sona erdirilmesinde de uygulanir.

iii -

FEDERASYONUN

ORGANLARi

Madde 23: Federasyonun

Organlari

Federasyonun Organlari;
1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
3- Denetleme Kurulu
4- Disiplin Kuruludur.
Federasyon Genel Kurul karari ile ihtiyaca göre baska daimi veya geçici organlar ve komiteler
kurabilir.
A - GENEL KURUL
Madde 24: Yapisi
Genel Kurul, Federasyon üyesi derneklerin üye temsilcilerinden olusur.
Üyelerin

Genel

Kurulda

temsili

su

sekilde

Kurullarinca, Kültür ve Turizm Bakanligi'ndan

olur:

Federasyona

üye

derneklerin

Genel

belgeli seyehat acentalrari disindaki yatirim ve

isletme belgeli tesis her on üye için ayni nitelikteki bir temsilci, esasi ile belirlenen temsil i
üyelerden olusur. Bu konuda temsilci sayisi besten az olamaz.

i

i

Genel Kurulolagan ve olaganüstü olmak üzere iki sekilde toplanir.
Madde 25: Görev ve Yetkileri
Federasyonun en üst organi olan Genel Kurul, Federasyonla ilgili tüm kararlarin verildigi orga'
olup, kanundan dolayi asagida sayilan konul

da görevli ve yetkilidir.
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Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve diger organ üyelerinin seçimi, süresin

-'~'.

.'~ örtc~ '~b."\\
,

konularinda karar verilmesi,
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2) Federasyon tüzügünün degistiriimesi""';"/.t,,J
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3) Yönetim ve Denetleme Kurullarinin raporlarinin görüsülmesi, bu kurullarin ibra edilme-si,'/
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4) Yönetim Kurulunca hazirlanan bütçenin görüsülerek, kesin karara baglanmasi,
5) Yillik

üye aidat

miktarinin,

ödeme

zamaninin,

üyenin

temerrüdü

halinde

o yil için

uygulanacak faiz oraninin belirlenmesi,
6) Amaciyla

bagdasan biçimde, Federasyon

haklarin edinilmesi, mevcut tasinmazlara

için gerekli olan tasinmaz

mallara iliskin ayni

bagli ayni haklarin ivazli olarak devri veya sona

erdirilmesi; bu konularda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
7) Federasyona tasinmaz mal satin alinmasi ya da satilmasi veya federasyona ait tasinmaz
mallara iliskin olarak rehin hakki kurulmasi konularinda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
8) Federasyonun faaliyetleri ve iç isleYisi bakimindan gerekli, Yönetim Kurulu'nca hazirlanmis
yönetmeliklerin kabul edilmesi, degistirilmesi ya da yürürlükten kaldirilmasi,
9) Yönetim Kurulu'na çalismalari konusunda talimat ve görevler verilmesi,
10)Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakki ve yolluklarinin tespit edilmesi,
11) Diger Kurul üyelerinin ücretlerini belirlemek,
12)Itiraz halinde, üyelikten çikarma kararlarinin incelenerek karara baglanmasi,
13)Sorumluluklarinin

tespiti halinde Yönetim

ve Denetleme

Kurulu üyelerinin

azledilmesi,

gerektiginde haklarinda tahkim ve yasal yollara basvurulmasi,
14)Federasyonun

konfederasyona katilmasi veya ayrilmasi,

15)Federasyonun

uluslararasi

faaliyette

bulunmasi.

Yurtdisinda

Federasyon ve kuruluslar

üye olarak katilmasi veya ayrilmasi,
16) Federasyonun feshedilmesi,
17)Mevzuatta

ve

Federasyon

/

tüzügünde

Genel

Kurulca

hükümlerce yetkili oldugu diger görevlerin yerine getirilmesi,

yapilmasi

belirtilen

ve genel

\11

!'

ile bagdasir

nitelikte sirket kurma, mevcut sirketlere

alinmasi.
19) Federasyonun borçlanip borçlanmamasina

karar vermek.

Madde 26: Olagan Genel Kurul
Olagan Genel Kurul seçim gündemi ve faaliyet gündemi ile üç senede bir kez Kasim ayi içinde
Yönetim Kurulunun belirleyecegi yerde toplanir.

Madde 27: Toplantiya çagri Usulü
Yönetim Kurulu, toplanti gün, saat, yerini içeren olagan Genel Kurul ilanini toplanti tarihinden
en az 1 ay önce gönderilmek üzere iadeli taahhütiü mektup ile tüm üyelerine teblig eder. Buna
ilaveten, Yönetim Kurulu takdir hakkina bagli olarak internet araciligiyla

da üyelerine duyuru

yapabilir.
Ilanda, ilk toplantida yeter sayiya ulasilamamasi

halinde yapilacak olan olasi ikinci toplantinin

da gün, saat, yerinin belirtilmesi gereklidir. Ikinci toplantinin tarihi ilk toplantidan en az 1 hafta
sonra olmalidir.
Olaganüstü

Genel Kurul toplantisinin

çagri usulü de ayni sekilde yapilir; ancak bu ilanda

gündemin de belirtilmesi gerekir.,

Madde 28: Olagan Genel Kurul Gündemi
Toplanti çagri usulüne uygun olarak farkli bir biçimde belirlenmedikçe,

olagan Genel Kurulun

gündemi su sekildedir:
1) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarinin görüsülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
2) Federasyon organlarina yeni üye seçimi,
3) Yönetim

Kurulunun

gelecek

çalisma

dönemi

programi

ile bütçesinin

görüsülmesi

onaylanmasi,
4) Tüzük degisikligi,
5) Genel Kurulun görev ve yetkisine giren diger konularla ilgili kararlarin alinmasi,
6) Dilek ve öneriler.
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adde 29:
Olaganüstü
Genel Kurul kalan ve Genel Kurul tarafindan kara~~';~~~aS~o~'
Olagan
Genel
Kurul gündemidisinda

gerek duyulan durumlarda, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Fede;~~YQ.n~,'io~~~1
üyelerin 1/5'inin yazili talebi üzerine olaganüstü Genel Kurul toplanir. Olaganüstü kurullarin
gündemi sadece toplantiya neden olan duruma iliskin konulardan olusur. Ilanin disinda
gündeme baska madde ilave edilemez.
Olaganüstü toplantiya çagirma yetkisi de Yönetim Kuruluna aittir. Toplantiya çagirma hakki
bulunanlarin yazili basvurusu üzerine Yönetim Kurulunun en geç 15 gün içinde olaganüstü
Genel Kurul toplantisi yapilmasi konusunda karar almamasi halinde; Yönetim Kurulu
baskaninin, üyelerden veya temsilcilerden birinin basvurusu üzerine veya üyelerden birinin
talebi üzerine sulh hakimi, Denetleme Kurulu üyelerinden ya da dernek üyelerden veya
temsilcilerinden üçünü Genel Kurulu olaganüstü toplantiya çagirmakla görevlendirir.
Olaganüstü Genel Kurul toplantisinin esaslari olagan Genel Kurul toplantisindaki gibidir.
Madde 30: Toplanti Yeter Sayisi
Genel Kurul, Kurula katilma hakki bulunan temsilci üyelerin yarisindan bir fazlasinin katilimi ile
toplanir.

,

Ilk toplantida yeter sayi saglanamaz ise, ikincisinde çogunluk aranmaz. Ancak bu ikinci
toplantiya katilan temsilci üye sayisi, Federasyon Yönetimi, Denetleme ve Disiplin Kurullari
temsilci üye tam sayisi toplaminin iki katindan az olamaz
Madde 31: Toplantinin Yapilis Usulü
i
ii

i,

Federasyon Genel Kurulunda salt çogunlukça aksine karar alinmadikça asagidaki ilkelere
uyulur. Toplantilar Yönetim Kurulu Baskani tarafindan açilir. Toplanan üye dernek
temsilcilerinin, hazirun cetvelindeki imzalarinin kontrolü ile gerekli toplanti yeter sayisinin
saglandigi anlasildiktan sonra, toplantiyi yönetmek üzere bir baskan ve iki üye seçilir.
Federasyon Yönetimince görevlendirilmis salonun teknik ekipmanlarindan görevli
yaninda, kararlari bilgisayar ortaminda yazacak bir kisi Genel Kuruluna yardimci
görevlendirilir. Bu kisi istenildigi taktirde katip üye olarak atanabilir. Bu kiUip üye kararlari sirasi
ile bilgisayar ortaminda yazmakla görevlidir. Kararin konusunun gizlilik gerektirmesi halin
divan heyeti tarafindan federasyon personelinin disari çikarilmasi mümkündür.:.
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yükümlüdür. Toplanti için ayrilmis süreye baglilik esastir. Bu amaçla t . ~~~<~;;rn.,,~nE .
Divan baskani, kanuna göre toplantinin saglikli ve güven' içinde yürütÜI~'~~i~~~~
baslatilir ve birinci toplantida çogunlugun olusmadigina iliskin tutanak ,,?p,iaqtr~~s!~
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çogunlukla dahi karar alinabilecegi için toplanti saatinde yöneticinin açilis konusmasi ile
baslar. Geciken temsilciler hazirun cetvelini imzalayarak toplantiya katilabilirler. Bu amaçla
belli bir saatten sonra çogunlugun karari ile geriye dönük gündem maddesi tartisilamaz. Her
gündem maddesine ayrilan sürenin bitimi ile bu madde hükmünce görüsmelerde yeterlilik
saglanmis olup oylamaya geçilir. Ancak, önceki gündem maddelerinin süresinden önce
tamamlanmasi halinde bu süre sonraki gündem maddelerinde kullanilabilir.
Baskanin takdir hakkina bagli olarak gündem maddelerine geçmeden önce, konusmak isteyen
tüm kisileri belirleyerek konusmalari toplanti süresine uyum amaciyla belirli bir süre ile
sinirlandirabilir. Bu yetkinin varligi tartisilarak oylanamaz.
Madde 32: Kararlarin Yazimi ve imzalanmasi

Federasyon Genel Kurulunca alinmis kararlarin konusu kuskuya yer vermeyecek bir sekilde
hangi çogunlukla alindigi da belirtilerek, her bir karar yazimini takiben, oylanmis karara
uygunlugunu kontrol etmek amaciyla, katip üye tarafindan sesli olarak okunarak kesinlestirilir.
Toplantiya son verilmesini takiben katip üye tarafindan bilgisayarda yazilmis kararlarin son hali
üç suret olarak basilir. Kararin bir sureti toplanti divan heyetince imzalanarak, (1) den baslayip
sirasiyla giden sayfa numaralari tasiyan, her sayfasi noter mührü ile onayli bir "Karar Defteri"
ne yapistirilir.
Hazirun cetvelinin asillarindan birinin anilan karar defterine yapistirilarak eklenmesi sonucu
toplanti tutanaklarini

federasyon üyeleri adina

imza yetkisi verilmis divan heyetinin

imzalamasiyla birlikte, karara muhalefet serhi koyan temsilcilerin beyanlarinin geçirildigi
tutanagin muhalif üye tarafindan imzalanmasi saglanir. Karar defterinin noter tasdikli
sayfalarina sonradan yapistirilan karar nüshasinin köseleri, federasyon kasesi ve Yön
Kurulu üyelerinden en az ikisinin imzasi ile sabitlenir.
Madde 33: Gündeme Baglilik

Genel Kurul toplantisinda gündeme baglilik esastir.
Ancak açilisi takiben gündem maddelerinin görüsülmesine geçilmeden önce veya günd
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tarafindan
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Madde 34: Karar Yeter Sayisi
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Genel Kurul kararlarini toplantiya katilanlarin salt çogunluguyla alir. Her gündem maddelerinin
oylanmasinda
cetvelinde

salt çogunluk toplantida hazir bulunanlarin

imzalayan bazi temsilcilerin

sayisina göre hesaplanir. Hazirun

ilgili kararin alinmasi

sirasinda

toplantiyi

olmalari halinde, ikinci toplanti için öngörülen yeter sayisi kadar temsilcinin
durumunda

salonda

hazir

bulunanlarin

salt

çogunluguyia

karar

terketmis

hazir bulunmasi

alinabilir.

Bu

sayi

saglanmadikça karar alinmasi mümkün olmayip, toplantiya son verilir.
Asagidaki

sayilan konularda alinacak kararlar, toplantida

bulunan üyelerin 2/3'ü tarafindan

alinir.
1) Federasyonun adresinin degistirilmesine iliskin husus ayrik kalmak üzere Tüzük degisikligi,
2) Yeni organlarin olusturulmasi.
B - YÖNETiM KURULU
Madde 35: Yapisi
.,

Yönetim Kurulu 15 asil ve 15 yedek üye olacak sekilde Genel Kurul'ca gizli oyla seçilecegi ne
karar verilmedikçe açik oylama ile seçilir.
Asil üyelerden

bosalma oldugu takdirde,

çikan veya çikarilan

üyenin yerine, temsil ettigi

demekten seçilmis yedek üyenin bulunmasi halinde onun göreve çagrilmasi zorunludur. Çikan
veya çikarilan üyenin temsil ettigi demekten seçilmis yedek üye bulunmamasi

halinde yedek

,fl;

liste siralamasina göre ça!jri yapilir.
Federasyon üyelik sifati sona eren dernegin temsilci üyesi Yönetim Kurulu üyesi ise,
hiçbir isleme gerek kalmaksizin Yönetim Kurulu üyeligi sona erer.
Temsilci üyenin kendi dernek üyeliginin sona ermesi halinde, temsilcisi oldugu üye deme
yazili bildirimi üzerine Yönetim Kurulu üyeligi sona erer.
Madde 36: Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:
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Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarini uygulamak,
2) Federasyonu temsil etmek veya gerekli gördügü konularda
islemlerinin yapilmasi için yetki vermek,
3) Federasyonun bütçesi ile ilgili islemleri yapmak, bir sonraki döneme ait bütçeyi hazirlamak,
Genel Kurul'un onayina sunmak,
4) Gerektiginde bütçe fasiilari arasinda nakiller yapmak,
5) Çalisma ve Hesap Raporlarini hazirlayip Genel Kurul'un onayina sunmak,
6) Bu tüzükte belirtilen Federasyon amaç ve faaliyetlerinin gerçeklesmesi ve üyelerinin genel
yararlarinin korunmasi açisindan gerekli kararlari ve tedbirleri almak, bu kararlara üyelerce
uyulup uyulmadigini takip etmek
7) Federasyonun faaliyetleri ile ilgili çalismalarda basiretli yönetici olmanin gerektirdigi özen
yükümlülügüne uygun davranmak,
8) Yasalar ve bu tüzüge göre tutulmasi gerekli defterleri tutmak veya nezareti altinda
Federasyon çalisanlarina tutturmak,
9) Federasyonun faaliyetlerinin gelistirilmesi için gerekli gördügü takdirde komisyonlar
kurmak,'
10)Federasyon ile ilgili her türlü çalismalari kanun ve tüzük geregince düzenlemek ve
yürütmek,
11)Genel Sekreter tayin, azil ve ücretini tespit etmek,
12)Personel kadro ve ücretleri ile yolluklarini tespit etmek; tayin terfi, tecziye ve diger personel
islerini karara baglamak,

13)Gerektigi hallerde, bilumum kurullar ile yurt içi ve yurt disi toplantilar ve temaslar .
temsilciler seçmek,
14)Gerektiginde, belli konularin takip ve tatbiki için dernek üyesi olan veya olmayan uzma
kisilere temsil yetkisi vermek,
15)Toplantl gündemini hazirlayarak, Genel Kurul'un olagan ve olaganüstü olarak toplantiy
çagirmak,
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tasinir ve tasinmaz mallara iliskin olarak her türlü ayni hakki saglamak,
vret~) ~ Ya.~/
••...•...
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16)Federasyonun amaç ve görevlerinin gerektirdigi ve Genel' Kurul'ca veriiec~r '.~~+!'
..~:tki'l(Pze·-·'tI~·:'N.~1
sona erdirmek konusunda, noter ve tapu sicil muhafizliklarinda her türlü ~~l;lk~~""~J~~
yapmak; yine Genel Kurulca yetki verilmesi halinde Federasyona ait tasinmazlaru-zetffide
ipotek tesis etmek,
17)Genel Kurul kararina gerek olmaksizin Federasyon alacaklarini teminat almak amaciyla
tasinir ve tasinmaz rehinlerini kabul etmek ve Federasyon faaliyetlerinin gerektirdigi
faaliyetlerin gerektirdigi her türlü sözlesmeyi yapmak, ihbar ve ihtarlari çekmek, yenilik
dogurucu haklari kullanmak, mevcut sözlesmeleri sona erdirmek,
18)Federasyon amacinin gerçeklestirilmesi için Genel Kurul'ca verilecek yetki çerçevesinde
iktisadi ve sinai tesis ve isletmeler kurmak, kurulmus olanlara istirak etmek,
19)Federasyon üyeliginden çikarilmasigerektigini tespit ettigi üyeleri Disiplin Kurulu'na sevk
etmek, Disiplin Kurulunun raporu dogruitusunda üyelikten çikarma kararini vermek,
20)Yasa hükümleri, ilgili mevzuat, tüzük ve Genel Kurul tarafindan verilmis ve verilecek diger
görevleri yapmak,
21)Üyelerin birbirleri veya turizm sektöründeki diger kuruluslar veya müsterileri arasindaki
"Kamu düzenine iliskin olmayip" turizme özgü, ticaret ve'tüketici haklarina iliskin olarak
çikan uyusmazliklarin, ilgili taraflarca yetkilendirilmis olmak sarti ile Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 516 nci ve devamindaki maddelerinde yer alan tahkim
usullerine göre çözümlenebilmesi amaci ile kendi bünyesinde veya meslek kuruluslari ile
birlikte Tahkim Kurullari olusturmak, Tahkim Yönetmeligi hazirlamak, degistirmek,
22)Federasyonun taraf

oldugu

uyusmazliklarda,

Federasyonu temsilen

taraf

olmak,

Federasyon adina avukat görevlendirmek, ücret sözlesmesi imzalamak, ücrete iliskin
uyusmazliklarda Bara Tahkim Kurulunda Federasyonu temsil etmek, uyusmazliklara ili kin
sulh da dahilolmak üzere her türlü usuli islemi yapmak,
23)Federasyon faaliyetlerinin gerçeklestirilmesine kaynak yaratmak amaciyla (joint venture,
konsorsiyum vb.) adi ortakliklar kurmak,
24) Federasyon yurtiçinde veya yurtdisinda gerekli gördükleri yerlerde faaliyetlerini yürütmek
amaciyla temsilcilik açilmasina karar vermek ve temsilci olarak görevlendirilecek kisi veya
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kisileri belirlemek.
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Yönetim Kurulu, yaptigi ilk toplantida, kendi aralarindan bir baskan üç baskan ard~~ilii ve' ~
,ii"' ••....• -}
genel sekreter seçip icra kurulunu olusturarak hareket ederler. Sekreter Yönetim Kutulu üye~ti /
disindan da olabilir. Bu toplantida ayrica federasyonu temsil ve borçlandirma

konusunda yetki

karari alinir. Imza yetkisi hiçbir zaman tek bir yönetim kurulu üyesine verilemez.
Yönetim Kurulunun toplanmasi

için yeter sayi aranmaz. Ancak kararlar Yönetim Kurulu üye

salt çogunluguyla alinir. Salt çogunluk hesabinda küsurat hesaba katilmaz.
Genel Kurulda Yönetim Kurulunca alinacak bazi kararlar için nitelikli çogunluk öngörülebilir.
Yönetim

Kurulu

adina

Federasyonu,

Yönetim

Kurulu

bulunmadigi zamanlarda onu baskan yardimcilarindan
Kurul toplantilarina

mazeretsiz

Baskani

temsil

eder.

Baskanin

biri temsil eder.

olarak bir yil içinde arka arkaya 2 kez katilmayan

üyenin

Yönetim Kurulu üyeligi düser. Bu sekilde Yönetim Kurulu üyeligi düsen üyenin yerine baskan
yedek üyeye çagri yapar. Ayni üye dernegin

baska bir temsilcisi

yedek oldugu takdirde,

öncelikle onun çagrilmasi zorunludur.
Madde 38: Toplanmasi
Yönetim Kurulu baskanin yazili çagrisinin diger üyelere en a2 yedi gün öncesinden bildirilmesi
üzerine toplanir.
Bunun

disinda

federasyon

Yönetim

Kurulu

baskani

veya

merkezine en az bir gün öncesinden

Yönetim

Kurulunun

yapacaklari

en az bes üyesinin

yazili talep üzerine Yönetim

Kurulu olaganüstü toplanir.
Madde 39: Baskan ve Yardimcilari
Baskan her türlü kurum, kurulus ve kisiye karsi dernegi temsil eder. Yönetim

kurulunun

toplantilarini yönetir.
Baskan, Federasyonun

tüm harcamalarini

dilediginde Baskan Yardimcilarindan
yurtdisindan

'görüldü'

kasesi ile imzalar. Baskan, bu görev}

birine ya da Genel Sekretere devredebilir. Yurtiçinden ve

-

Federasyona yapilan davetlerde Federasyonu temsil eder. Bu çerçevede yaptigi

harcamalar, Yönetim Kurulu kararina gerek olmaksizin, Federasyon bütçesinden karsilanir.
Baskan, Genel Kurul açilisini yaparak divanin olu

.,:.' •.'1', r"'t'-~,
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Baskan yardimcilari
baskana
islerinde yardimci
olur.görevidir.
Baskan olmadiginda
toplantilarini
yönetmek,
baskantüm
yardimcilarindan
birinin

'

Kurulu tarafindan

bunlarin kayitlarindan,

seçildigi

takdirde,

Federasyonun

Federasyonun

tüm mallari

gelirlerinin takibinden, Federasyonun
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Madde 40: Sayman (Muhasip Üye)
Yönetim
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ve parasindan,
harcamalarindan

ve Yönetim kurulunca belirlenecek diger mali islerden sayman sorumludur.
Federasyonun
yardimcilarindan

harcamalarina

iliskin fatura ve diger benzer maddelerde

Baskanin,

baskan

birinin ya da genel sekreterin 'görüldü' kasesi ile imzasi bulunmadikça,

belge

muhasebelestirilemez.
Madde 41: Yönetim Kurulu Görev Süresi
Yönetim Kurulu seçildigi Genel Kurula bagli olarak görev yapar, Genel Kurul toplantisi

ile

yenisi seçilinceye kadar görevi devam eder. Yönetim Kurulunun seçimine iliskin Genel Kurul
toplantisinin gecikmis olmasi, mevcut Yönetim Kurulunun yetkisini kaldirmaz.
Yönetim

Kurulunun

görevine Genel Kurulca her zaman son verilebilir.

Azledilen

Yönetim

Kurulu üyelerinin azil nedeniyle hiçbir hak ve iddiasi olamaz; salt bu nedenle maddi veya
manevi tazminat isteminde bulunamaz.
Genel Kurul, görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerini tekrar seçebilir. Yönetim Kurulu
Baskani üst üste 3 (üç) dönem görev yapamaz. Olaganüstü genel kurulda gerçeklestirilen
seçimler neticesinde yapilan baskanlik görevi süresi bu sürelerden hariç tutulur.

c-

GENEL SEKRETERLiK

Madde 42: Genel Sekreter Atanmasi
Yönetim Kurulu'nca atanan Genel Sekreter, yürürlükteki mevzuat, Federasyon Tüzügü, Ge el
Kurul ve Yönetim

Kurulu kararlari

çerçevesinde

Federasyonun

Federasyonunun tüm hizmetleri Genel Sekreter'e bagli olarak çalisir
Madde 43: Görevleri
Genel Sekreter'in görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu'nca belirlenir.
Genel Sekreter'in belli basli görev ve yetkileri sunl

icrai çalismalarini

yürütü.
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Federasyon bOrosunu yönetmek, her tArlA yazismayi' idare etmek, haber~p1a'!l'Jk~i;;iii~
yayinlari ve istatistikleri derlemek ve bunlar hakkinda Yönetim Kurulu'na bii,s~n~~
2- Haberlesme ve islemlerin muntazam çalisma ve islemesini temin etmek"
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3- Federasyon hesaplarini denetlemek,
4- Federasyon tüzük ve yönetmeliklerini uygulamak,
5- Federasyon personelinin çalismalarina nezaret etmek,
6- Tanzim edilecek hesap raporlari, bilanço, bütçe tasarisi ve diger teklifleri Yönetim
Kurulu'na sunmak,
7- Federasyon'a yeni üyeler teminine çalismak,
8- Üye aidati ve diger gelirlerin zamaninda tahsil edilmesini saglamak,
9- Federasyon faaliyetlerini Ana

Tüzük,

Yönetmelik

ve

Organlarca alinan

kararlar

çerçevesinde yürütmek,
Genel Sekreter, yukarida belirtilen faaliyetlerden dolayi Yönetim Kurulu'na karsi sorumludur.

,

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyeleri disindan atanmis olan Genel Sekreter, Genel Kurul,
Yönetim Kurulu ve diger organ toplantilarina, sahsi ile ilgili olmadikça, katilir; ancak oy
kullanamaz.
Madde 44:- Genel Sekreterlik Teskilati
Federasyon amaçlarini gerçeklestirmek, faaliyetlerini yürütmek ve üyelerine daha verimli
hizmet vermek için, Yönetim Kurulu karari ile, Genel Sekreterlige bagli olarak gerekli teskilat
(büro, servis vb) kurulur.
D - DENETLEME KURULU

Madde 45: Yapisi ve isleyisi
Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafindan Federasyonun temsilci üyeleri arasindan se ii~ 3
asil ve 3 yedek üyeden olusur. ;benetleme kurulu üyeler,jnden birinin üye temsiiciiert,~

denetleme
oldugu takdirde,
konusunda
üyeligiuzman
düsen olan
üyenin
kisilerden
yerine seçilmesi
yedek listemümkündür.
siralamasina
Asilgöre
üyelerden
YönetimbJSa~~
~ruiu
Baskani tarafindan çagri yapilir. Denetleme
rulu üyesinin bagli bulundugu bir dernek
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kendi dernek üyeliginin sona ermesi hallerinde üyenin ayrica istifa etmem F..,
ctU(qWiJ~,"'v ~ ~ ij
mevcutsa, bagli bulundugu dernegin Federasyon üyelik sifatinin sona ermes~' .~a
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denetleme kurulu üyeligi devam eder.
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Denetleme Kurulu 2/3 çogunlukla toplanir ve ayni çogunlukla karar alir. Denetleme Kurulu
denetleme sonuçlarini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandiginda Genel Kurula
sunar.
Denetleme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantilarina katilabilir, ancak oy kullanamazlar.
Denetleme kurulu; federasyonun, tüzügünde gösterilen amaç ve amacin gerçeklestirilmesi için
sürdürülecegi belirtilen çalisma konulari dogrultusunda faaliyet gösterip göstermedigini, defter,
hesap ve kayitlarin mevzuata ve dernek tüzügüne uygun olarak tutulup tutulmadigini, dernek
tüzügünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler.
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu'nun görevlerine müdahale edemez ve Yönetim Kurulu,
Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak Denetleme Kurulu'nun isteyecegi her türlü bilgiyi
vermeye Federasyonun hesap ve defterleri ile belgeleri, yazismalari ve kararlari göstermeye
mecburdur.
Denetleme Kurulu Genel Kurula sunulmasi

için, masraflari

Federasyon bütçesinden

karsilanmak üzere, bagimsiz denetleme kurumlarindan raporoalinmasini Yönetim Kurulundan
talep edebilir. Yönetim Kurulu bu istegi ilk toplantida karara baglar.
Madde 46: Görev ve Yetkileri
Denetleme Kurulu, Federasyonun çalismalarinin kanuna, tüzüge ve Federasyonun ruhuna
uygunlugu açisindan denetimini yapar. Kurul, bir yili geçmeyen araliklarla birligin hesaplarini,
islemlerini ve faaliyetlerini denetler, denetleme sonuçlarini bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na
ve toplandiginda Genel Kurula sunar.
Gerektiginde Yönetim Kuruluna yazili uyarida bulunabilir; Genel Kurulu olaganüstü toplanti a
çagirabilir.
Madde 47: Görev süresi
Denetleme Kurulu seçildigi yilin Genel Kuruluna bagli olarak görev yapar ve görevi ye
Denetleme Kurulu seçilinceye kadar devam eder. Üyeler, Denetleme Kuruluna yenid

E- DisipliN

KURULU

Madde 48: Disiplin Kurulunun
Disiplin

Kurulu, Genel

Kurulus ve Görevleri

Kurul tarafindan

Federasyon'un

temsilci

üyeleri

arasindan

veya

disardan seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden olusur. Disiplin Kurulu seçildigi yilin Genel Kuruluna
bagli olarak görev yapar ve görevi yeni Disiplin Kurulu seçilinceye kadar devam eder. Üyeler,
Disiplin Kuruluna yeniden seçilebilirler.
Kurul üyeleri kendi aralarindan bir baskan ve bir katip üye seçerler.
Kurul, Yönetim Kurulunun yazili çagrisi üzerine en geç 15 gün içinde toplanir ve Yönetim
Kurulunca Disiplin Kuruluna sevk edilmis üye veya üyelerin durumunu görüsür.
Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden sorun ile ilgili olarak her türlü arastirma ve incelerneyi
yapar, taraflari dinler. Kararini ilk toplantisindan
ilgili üye ve Federasyon

Yönetim

Kurulu'na

itibaren en geç 60 gün içinde vererek, bunu
bildirir. Yönetim

Kurulu tarafindan

çikarma

kararinin verilmesi durumunda isbu tüzügün 14. maddesinde belirtilen ihtarlari yapar.
iV - DiGER HÜKÜMLER

Madde 49: Federasyonun

Gelir Kaynaklari

Federasyonun gelir kaynaklari sunlardir:
1) Üye aidatiari, üyelik katki payi,
2) Federasyonun faaliyetlerden elde edilen gelirler,
3) Faaliyetlerle ilgili basilan kitap, dergi, brosür ve benzerlerinden elde edilen gelirler,
4) Malvarligindan,

amacini

gerçeklestirmek

faaliyetlerden elde edilen gelirler,
5) Bagislar ve yardimlar,
6) Sponsorluk gelirleri.

için yürüttügü ticari faaliyetler

ve istirak ettiw,
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adde 50: Sandik Kurma
'\:
;,\-s;3{);;: r)
Kari üyeler arasinda paylastirmamak, risturn, faiz veya baska adlar aitinda herh~ii~f~~f4I~~_~Y
almamak kosuluyla, Federasyonun amaçlari dogruitusunda, üye derneklerin faaliyetlerini
sürdürebilmeleri için zorunlu olan ihtiyaçlarini ve kisa vadeli kredi ihtiyaçlarini karsilamak
amaciyla sandik kurulabilir.
Madde 51: Gelir ve Gider islemleri ve Borçlanma Usulleri

Federasyon gelirleri alindi belgesi ile toplanir ve giderler harcama belgesi ile yapilir.
Federasyon gelirlerinin bankalar araciligi ile toplanmasi halinde banka tarafindan düzenlenen
dekont veya hesap özeti gibi belgeler alindi belgesi yerine geçer. Alindi belgeleri ve harcama
belgelerinin saklama süresi bes yildir.
Federasyon gelirlerinin toplanmasinda kullanilacak alindi belgeleri yönetim kurulu karari ile
bastirilir.
Federasyon gelirlerini toplayacak kisiler yönetim kurulu karariyla belirlenir ve bunlar adina yetki
belgesi düzenlenir.
Giderlere iliskin harcamalarda fatura yada makbuz alinir. Belirtilen belgelerin alinamamasi
halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Alindi belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama
.,

belgelerinin saklama süresi bes yildir.
Federasyon, kisi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanildigi ve
geri ödeme kosullarinin nasilolacagi vb. konularin genel kurulda görüsülerek kabul edilmesi
ve yönetim kuruluna yetki verilmesi gereklidir.
Madde 52: Tutulacak Defterler

Defteri
Üye
Kayit
Defteri
Demirbas
Kayit
Defteri
Evrak
Kayit
Defteri
Isletme
Hesabi
Defteri
a) Karar
c)
d)
e)
b)

f) Ali nd i Belgesi Kayit Defteri.
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sayili Medeni
Kanunun
62. maddesine
dayanilarak
çikartilan yönetmelik
':ve·.~ig~asaj·
Federasyon
5253 sayili
Dernekler
Yasasi ve bu
yasaya dayanilarak
çikartilan ~.'ö.:.~n.~.'~~.~
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f
ve yönetmeliklere belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngOrCilense~~~
tutar.
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Bu defterlerin noterden veya ii dernekler biriminden onayli olmasi zorunludur.
Federasyonun hesap dönemi bir takvim yilidir.

Madde 53: Federasyonun Feshi
Federasyonun Genel Kurulu her zaman feshe karar verebilir. Genel Kurulun Federasyonun
feshine karar verebilmesi için, tüzüge göre Genel Kurula katilma hakkina sahip olan üye
temsilcilerinin en az 2/3'ünün toplantida hazir bulunmasi sarttir. ilk toplantida bu çogunlugun
saglanamamasi halinde üyeler toplanti çagri usulüne uygun bir biçimde ikinci toplantiya
çagrilir.
Ikinci toplantiya katilan üye sayisi ne olursa olsun, fesih konusu görüsülebilir. Feshe iliskin
kararin, toplantida hazir bulunan üyelerin 2/3 çogunluguyla verilmesi zorunludur. Ancak, bu
toplantiya katilan üye sayisi, yönetim ve denetim kurullari üye tam sayisinin iki katindan az
olamaz.
Federasyonun feshi Yönetim Kurulu tarafindan 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirligine
yazi ile bildirilir. Federasyonun kapatilmasi için dava açilmisken alinan bir fesih karari, davaya
etki etmez.

Madde 54: Federasyonun Feshi Halinde Mallarin Tasfiyesi
Federasyonun tasfiyesi halinde Genel Kurul tarafindan üç ( 3 ) kisilik bir tasfiye kuru
olusturulur.
Tasfiye kurulu, Federasyonun malvarligini tespit eder, aktiflerden öncelikle Federasyonun
borçlari ödenir. Borçlarin ödenmesinden sonra kalan malvarligi degerleri Genel Kuru
kararinda gösterilecegi sekilde üye derneklere devredilir.
Tasfiye Kurulu tasfiyeye iliskin tutanakla birlikte fesih durumunu
amirine bildirir.
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Federasyonun infisahi ve kapatilmasi veya faaliyetten alinmasi
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halleri
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hükümlerine göre islem yapilir.
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Madde 55: Dernegin iç Denetimi
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Federasyon, Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafindan iç~e; etim
yapilabilecegi gibi, bagimsiz denetim kuruluslarina da denetim yaptirilabilir. Genel Kurul,
Yönetim Kurulu veya bagimsiz denetim kuruluslarinca denetim yapilmis olmasi, Denetim
Kurulununyükümlülügünü ortadan kaldirmaz.

Denetim Kurulu tarafindan en geç yilda bir defa dernegin dernegin denetimi gerçeklestirilir.
Genel Kurul veya Yönetim Kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bagimsiz
denetim kuruluslarina denetim yaptirabilir.

Madde 56: Tüzük Degisikligi
Tüzük degisikligi genel kurul karari ile yapilabilir.

Genel kurulda tüzük degisikligi yapilabilmesi için genel kurula katilma ve oy kullanma hakki
bulunan üyelerin 2/3 çogunlugu aranir. Çogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin
ertelenmesi durumunda ikinci toplantida çogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantiya katilan üye
"

sayisi, yönetim ve denetim kurullari üye tam sayisinin iki katindan az olamaz.

Tüzük degisikligi için gerekli olan karar çogunlugu toplantiya katilan ve oy kullanma hakki
bulunan üyelerin oylarinin 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük degisikligi oylamasi Genel Kurul'ca
gizli oyla seçilecegine karar verilmedikçe açik olarak yapilir.
Madde 57: Tüzükte Bosluk Bulunmasi
Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Medeni Kanunun ve Dernekler Kanunu un
derneklere iliskin hükümleri bu tüzüge uygun düstügü oranda uygulanir. Bu düzenlemel r
içinde de konuya iliskin hüküm bulunamadigi takdirde, genel hükümler uygulanir.
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Tüzügün 41. maddesinin son fikrasinda yapilan degisiklikle getirilen "Yönetim KtJr~I~JB~~~ari·
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üst üste 3 (üç) dönem görev yapamaz. Olaganüstü genel kurulda gerçeklestirilen seç
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ler

neticesinde yapilan baskanlik görevi süresi bu sürelerden hariç tutulur." ifadesi 4. Olagan
Genel Kuruldan itibaren geçerli olacaktir.
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