
Rhein Main Dersim Kültür Derneği Tüzüğü

Madde 1 Adı, yeri, tescili ve mali yılı

1.1. Derneğin adı:
" Mainz ve Çevresi Dersim Kültür Derneği “ dir.

1.2. Derneğin yeri  Mainz şehrindedir.

1.3. Dernek hukuki ehliyetini Mainz yerel mahkemesinde dernekler 
siciline kayıt edilmek suretiyle elde edecektir. Derneğin adına 
bundan böyle „tescilli dernek“(e.V.) eklenecektir.

1.4. Mali yılı, takvim yılıdır.

Madde 2 Derneğin amaç ve ilkeleri

2.1. Dernek, 1977 tarihli harç ve resimler yönetmenliğinin her 
defasındaki geçerli metninine göre (§§ 51 ff AO) yalnızca ve direkt 
olarak kamu yararına olan amaçları gerçekleştirmek için çalışır.

2.2. Derneğin amacı Mainz şehri ve çevresinde yaşayan Dersim ve 
çevresi halkının sosyal yaşam kalitesini geliştirmektir. Bu uğraşının 
gayesi insanların kendi kendilerine yardımcı olabilmelerini, uyuma 
destek ve Göçmenlerle Almanların önyargısız buluşabileceği hoş 
bir atmosferi sağlamaktır.

Tüzük amacı özellikle şu önlemlerle gerçekleştirilecektir:

Dernek göçmenlerin şahsi sorunlarının giderilmesi ve haifletilmesi 
vede onlara destek olunması hususlarında gerekli yardımların 
organizesi, teşviki ve ulaşımı için gerekli bir danışma bürosunun 
temini ve yürütülmesi ile aşağıda sayılı alanlarda yardım 
sunacaktır:

● İş hukuku mevzuatı hususunda,
● Oturum hukuku konusunda,
● Maddi mağduriyet sorununda,
● İkamet ve ailevi hususlarda,
● Sair konularda.

Dernek uygun buluşma yerlerinin teminini ve yürütülmesini 
sağlayarak, Alman ve Dersimliler arasındaki iletişim ve diyalog 



imkanlarını teşvik eder.

Dernek hoşgörüyü ve uluslararsı diyaloğu teşvik eder ve ırkçılığa 
ve yabancı düşmanlığına karşı girişimlerde bulunur. Dernek 
kurumlar içerisinde çalışmalara katılır (Yabancılar Meclisi, gençlik 
kuruluşları ve sair kurumlarla).
Dernek, tüm nesilleri kapsayan kültür ve eğitim faaliyetlerini 
organize ve teşvik eder,erkekler ve kadınlar için dil kurslarıyla 
uyumu teşvik eder, seminerler ve konferanslar ile sosyal ve 
kültürel alanda yön tayini kursları düzenler.

         Dernek, Dersim yöresine ait dil, kültür, din ve geleneklerin 
korunması ve                           gelısmesını projelere teşvik eder ve 
destekler  .     

Ayni zamanda dünya çapinda tüm tabiatin korunmasi 
faaliyetide dernegin hedefleri arasindadir. Özelliklede 
Dersim'deki tabiatin korunmasi ve tesviki ise dernegin 

öncelikli olan hedeflerindendir.

Madde 3 Kamu Yararlılığı

3.1. Dernek, harçlar yönetmeliğinin 'Vergi İmtiyazlı Amaçlar' bölümü 
anlamında, sırf ve dolaysız olarak kamu yararı güden çalışmalar 
yapar. 

3.2. Dernek, siyasal ve dinsel olarak tarafsızdır.

3.3. Dernek, kendi çıkarını düşünmeyen ve kendi ekonomisini ön 
plana çıkartmayan amaçlar güder.

3.4. Derneğin maddi imkanları olası fazlalıklarda dahil olmak üzere sırf 
tüzük amacı doğrultusunda kullanılacaktır. Dernek üyeleri 
derneğin gelirlerinden herhangi bir ödeme veya maaş alamaz.

3.5. Hiç bir şahsa derneğin amacına aykırı giderler veya olağanüstü 
yüksek imtiyazlar ile ayrıcalık gösterilmeyecektir.

Madde 4 Üyelik

4.1. Derneğin amaçlarını benimseyen veya dernek amaçlarına saygı 
duyan her kişi derneğe üye olabilir.



4.2. Üyelik talebi hakkında yönetim kurulu karar verir.
Üyelik talepleri hiç bir gerekçe gösterilmeden red edilebilinir.

4.3. Üyelik, istifa, ihraç veya ölüm ile biter.

4.4. Bir üyenin dernekten ayrılması üç aylık müddet sonunda 
mümkündür. Buda bir yönetim kurulu üyesine yazılı beyanda 
bulunarak gerçekleşir.

4.5. Bir üyenin derneğin çıkarlarına aykırı davranması halinde yönetim 
kurulu onun üyeliğini düşürebilir. İhraç öncesi üyeye genel 
kurulda mazeretini yahut görüşünü savunma fırsatı tanınınır. İhraç 
kararının bildirilmesinden itibaren dört hafta içerisinde karara itiraz 
edilebilir. Bu hususta bir sonraki genel kurul karar verir.

4.5. Bundan başka üye iki kez ihtar edildikten ve görüşü alındıktan 
sonra hala üye aidatını ödememiş ise, yönetim kurulu kararı ile 
ihraç edilebilir. İhraç kararı yazılı şekilde üyeye bildirir.

Madde 5 Üye aidatları

Üyeler, genel kurul tarafından saptanmış aidat miktarını öderler. 
Üye aidatının miktarını ve ödeme süresini saptamak için genel 
kurulda bulunan ve seçim hakkına sahip olan üyelerin basit 
çoğunluğu yeterlidir.

Madde 6 Derneğin organları

Derneğin organları şunlardır:
Yönetim kurulu
Genel kurul
Danışma Kurulu ve Komisyonlar

Madde 7 Yönetim kurulu

7.1. Yönetim kurulu şunlardan oluşur:

1. Başkan
2. Başkan
Sayman
Sekreter
Üç yedek üyeden



7.2. Alman Medeni Kanununun 26. maddesi anlamında yönetim kurulu 
üyeleri şunlardır: Başkan, başkan yardımcısı ve sayman.
Yönetim kurulu derneği resmi ve gayri resmi (adli ve gayri adli) 
temsil eder. İki yönetim kurulu mensubu müşterek temsil yetkisine 
sahiptir.

7.3. Yönetim kurulu genel kurul tarafından iki yıllık bir süre için seçilir. 
Yönetim kurulu üyelerinin tekrardan seçilmesi mümükündür. 
Başkan genel kurul tarafından seçilir. Görevde bulunan yönetim 
kurulu üyeleri görev süreleri dolduktan sonra yerlerine bir yenisi 
seçilinceye kadar görevde kalırlar. Bir yönetim kurulu üyesinin 
görev süresi esnasında ayrılması durumunda, yeni seçim için 
genel kurul toplanır.

7.4. Derneğin olağan işlerini yönetim kurulu yürütür. Özellikle görevleri 
şunlardır:

- Genel kurul ve gündem hazırlığı
- Genel kurulu toplantıya çağırmak
- Genel kurulun kararlarını uygulamak
- Yazılı üyelik dilekçesi ve üye ihracı hakkında karar alma
- Yıllık rapor ve mali faaliyet raporu hazırlamak.
  Yönetim kurulu görevini fahri olarak icra eder.

7.5. Yönetim kurulu toplantısı yılda en az iki defa ve ayrıca ihtiyaç 
üzerine yapılır. Yönetim kurulu toplantılarına davetiyeler yazılı 
olarak başkan tarafından, olmaması halinde başkan yardımcısı 
tarafından yapılır. Toplantının en az iki hafta önceden bildirilmesi 
kuralına uyulması mecburidir.
Yönetim kurulunun karar alabilmesi için, davetiyenin tüzüğe 
uygun yapılmış olması ve en az üç yönetim kurulu üyesinin hazır 
bulunması gereklidir.

7.6. Yönetim kurulu kararlarını basit çoğunlukla alır.

Madde 8 Genel kurul

8.1. Genel kurul yılda bir defa toplanır.

8.2. Çağırı yönetim kurulu tarafından yazılı olarak yapılır. Toplantıdan 
en az iki hafta öncesinden davetiyelerin gönderilmesi kaidesine 
uyulması mecburidir. Aynı zamanda gündem maddelerinin 



bildirilmeside gereklidir. Davetiyeler gönderildikten bir gün sonra 
iki haftalık süre başlar. Posta damgasındaki tarih geçerlidir.

8.3. Olağanüstü genel kurul dernek menfaatinin gerekli olması halinde 
veya dernek üyelerinin en az üçte ikisi tarafından gerekçeleri ile 
birlikte yazılı olarak yönetim kurulundan talep edilmesi halinde 
toplanır.

8.4. Genel kurul en yüksek karar organı olarak esas itibariyle her türlü 
görev için yetkilidir, şayet belirli görevler bu tüzüğe göre başka bir 
dernek organına devredilmemiş ise. 
Onanması ve yönetim kurulunun aklanması için özellikle yıllık mali 
hesaplar ve yıllık raporlar genel kurula yazılı olarak sunulur.

8.5. Genel kurul, yönetim kuruluna veya yönetim kurulu tarafından 
tayin edilmiş bir kurula mensup olmayan iki mali denetçi atar. Bu 
denetçiler derneğin muhasebe defterini ve mali yıl hesaplarını 
genel kurul huzurunda inceler.

8.6. Genel kurul şu hususlar hakkındada karar verir:

Üye aidatından muaf tutulma
Derneğin görevleri
Derneğin amaçları
Üye aidatları
Tüzük değişikliği
Bütçe planının tasdiği
Yönetim kurulunun aklanması
Derneğin feshi

8.7. Tüzüğe göre toplanmış her genel kurul, hazır bulunan üyelerin 
sayısı dikkate alınmadan karar alma yetkisine sahip olarak kabul 
edilir. Her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır, oy başka birisine 
devredilemez.

8.8. Genel kurul kararlarını basit çoğunlukla alır. Oy eşitliğinde önerge 
red edilmiş sayılır.

Madde 9 Danışma kurulu ve komisyonlar

Genel kurul, yönetim kurulunu desteklemek üzere danışma 
kurulu veya komisyonlar kurulması için karar alabilir.



Madde 10 Tüzük değişikliği

10.1 Tüzük değişikliği için hazır bulunan üyelerin dörtte üç çoğunluğu 
gereklidir. Tüzük değişikliği hakkında oylama yapılabilmesi için bu 
hususun gündem maddesinde belirtilmiş olması ve toplantı 
davetiyesinde hem yapılacak değişikliğin halihazırdaki metninin 
vede tüzüğün yeni metninin genel kurul davetiyesine ek olarak 
sunulması gereklidir.

10.2. Denetim mercii, mahkemeler veya maliye dairelerince şekli 
itibarıyla talep edilen tüzük değişikliğini yönetim kurulu 
kendiliğinden yapabilir. Bu tüzük değişikliklerinin bir an önce 
dernek üyelerine yazılı olarak bildirilmesi gereklidir.

Madde 11 Kararların tasdiği

Yönetim kurulunda ve genel kurulda alınmış kararlar yazılı olarak 
kaydedilmelidir ve sekreter tarafından oturum esnasında 
imzalanmalıdır.

Madde 12 Derneğin feshi ve varlıklarının akibeti

12.1 Derneğin feshi için genel kurulda mevcut bulunan üyelerin dörtte 
üç çoğunluğun onayı gereklidir. Fesih kararı alınması, ancak 
bunun önceden genel kurul davetiyesinde duyurulması ile 
mümkündür.

12.2 Derneğin fesh edilmesi halinde veya vergiden muaf halinin 
düşmesi durumunda mal varlığı sırf kamu yararına işlerde veya 
hayırsever faaliyetlerde kullanılmak üzere "Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Mainz e.V.’a" bağışlanır. Mal varlığının gelecekteki 
kullanımı hakkındaki kararların uygulanması, ancak maliye 
dairesinin onayından sonra mümkündür.

Madde 13 Mahkeme ve ifa yeri

Mahkeme ve ifa yeri Mainz şehridir.

Yukarıda yazılı tüzük içeriği kurucular toplantısı tarafından 
23.01.05 tarihinde Mainz-Kostheim’da kabul edilmiştir.

--- --- ---


