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Tüzük 
Paragraf 1 - Derneğin adõ ve yeri 
Dernek "Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadõnlar Kulübü" adõnõ taşõr; merkezi Nürberg de olup 
tescilli dernektir. 
Paragraf 2 - Derneğin görevi ve amacõ 
(1) Dernek 

1) Türk ve Alman toplumlarinin karşõlõklõ olarak birbirlerini daha yakõndan 
tanõmalarõnõ temin etmek üzere sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel 
alanlardaki ilişkilerin derinleştirilmesini 

2) Türkler ve Almanlar arasõnda bir Avrupa bilincinin oluşturulmasõnõ ve  
3) Çocuklarõn eğitim sorunlarõnda yardõmcõ olmayõ amaçlar. 

(2) Dernek din ve politika konularõnda tarafsõzdõr. 
(3) Dernek, bend (1) de ifade edilen amaçlarõ gerçekleştirmek üzere özelikle belirtilen şu 

faaliyetlerde bulunur: sergiler açar, konferans ve geziler gibi sosyal etkinlikler 
düzenler; ayrõca çocuklarõn eğitim konusunda ana - babalar ve yetkili kuruluşlarla 
birlikte çalõşmalar yaparak destek verir; çok kültürlü (çocuk yuvalarõnõ, ev ödevlerine 
yardim, danõşmanlõk merkezlerini destekler ve birlikte çalõşõr. Yurtdõşõnda, örneğin 
Türkiye'de insancõl projelere maddi destek sağlar v.s. 

(4) Dernek harçlar nizamnamesinin "Vergiden muaf amaçlar" bölümünde belirtilen 
anlamda, sadece ve doğrudan kamu yararõna çalõşõr. 
Paragraf 3- Faaliyet yõlõ yetkili mahkeme 
Derneğin faaliyet yõlõ bir takvim yõlõdõr. Yetkili mahkeme Nürnberg'tedir. 
Paragraf 4 - Derneğin gelirleri 
(1) Derneğin amaçlarõnõ gerçekleştirmek için gerekli gelir 

a. Üyelik aidatlarõ 
b. para şeklinde bağõş 
c. mal şeklinde bağõş 
d. diğer destek bağõşlarõ ile sağlanir. 

(2) Derneğin gelirleri, sadece tüzükte belirtilen amaçlar için kullanõlabilir. Dernek, 
çalõşmalarõnda hiç bir maddi çõkar güdmez. Üyeler derneğin gelirlerinden maddi pay 
alamazlar. Derneğin amaçlarõna uygun olmayan ve/veya alõşõlmşõn dõşõnda yüksek 
ödemeler yapõlmak suretiyle hiç kimseye ayrõcalõklõ davranõlmaz. 
Paragraf 5 - Üyelik 
(1) Derneğin amaçlarõnõ destekleyen ve tüzüğünü onaylayan tüm gerçek ve hükmi 
şahõslar, dilekçe vermek suretiyle derneğe üye olabilirler. Üye olmak isteyenlerin, en 
az iki dernek üyelerince teklif edilmeleri gerekir. 

(2) Çeşitli aktiviteleri ile derneğin amaçlarõna özellikle hizmet edici çalişmalarda bulunan 
şahsiyetler, iki yönetim kurulu üyesinin teklifi üzerine şeref üyesi olarak seçilirler. 
Türk Başkonsolosunun eşi, idari ve politik alanlardaki önemli şahsiyetlerin eşleri 
derneğe şeref üyesi olmak üzere davet edilirler; şeref üyeleri, diğer üyelerle aynõ hak 
ve yükümlülüklere sahiptirilr, ancak aidat ödemezler. 
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Paragraf 6 - Derneği destekleyenler 
Derneğin amaçlarõna ilgi gösteren herkes, derneği destekleyebilir. Derneği 
desteklemek isteyen kişi, yõllõk belirli bir miktar ödeyebilir; ancak bu destek 
otomatikman derneğe üye olmak için yeterli değildir. 
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Paragraf 7- Üyelerin haklarõ ve yükümlülüklerl 
Tüm üyeler, tüzüğe uymak, genel kurul kararlarina riayet etmek ve kararlaştõrõlan 
aidatõ ödemekle yükümlüdürler. Derneğin amaç ve görevlerini bizzat çalõşmalarõyla 
desteklemeleri beklenir. Derneğin tüm etkinliklerine katilma ve derneğin mekanlarini 
kullanma hakkina sahiptirler. Paragraf (5), bend 1 anlamindaki asli üyeler genel kurul 
toplantilarina katilma, oy kullanma ve önerge verme hakkina sahiptirler. 
Paragraf 8 - Üyeliğin başlamasi ve sona ermesi 
(1) Üye olmak için başvuruda bulunmak gereklidir. Başvuru dilekçesi hakkõnda yönetim 

kurulu karar verir. 
(2) Üyelik  

a. Üyelikten ayrõlma yazõlõ başvuru üzerine sona erer. Başvuru dilekçesinin 
faaliyet yõlõnõn bitiminden üç ay önce verilmesi gerekir.  

b. Üyenin ölümü halinde, hükmi şahsõn feshi veya şahõslar birliğinin feshi halinde 
sona erer.  

c. Dernekten ihraç edilme halinde sona erer. Bir üye, derneğin amaçlarõ ve 
itibarõna ters düşmesi veya iki yil boyunca, uyarõlmasina rağmen, aidat 
ödememesi halinde dernekten ihraç edilir. Üyeye ihraç edilmeden önce, 
kendisini yazõlõ olarak savunma için iki haftalik bir süre verilir. Bir üyenin 
ihracõ hakkõnda yönetim kurulu karar verir. Üye dernekten ayrõlma durumunda 
dernekten hiçbir maddi talepte bulunamaz. 
Paragraf 9 - Derneğin organlarõ 
Derneğin organlarõ şunlardõr 

(1) Genel Kurul 
(2) Yönetim Kurulu 
(3) Denetim Kurulu 
Paragraf 10 - Genel Kurul toplantisi 
(1) Genel Kurul yõlda en az bir kez toplanõr. Genel Kurul, yönetim kurulu başkanõ 

tarafõndan, gündemde belirtilmek suretiyle, tespit edilen genel kurul tarihinden iki 
hafta önce toplantõya çağrõlõr. 

(2) Ayrõca, yönetim kurulunun gerekli bulmasõ ya da tüm üyelerin 1 /l 0 õnõn (onda 
birinin) neden belirtmek suretiyle talep etmesi halinde genel kurulun toplanmasõ 
gerekir.  

(3) Genel kurul, yönetim kurulunun çalõşmalarõnõ tüzüğe ve kanunlara uygunluğu 
bakõmõndan ve yapõlan etkinliklerin genel kurul kararlarõna uyup uymadõklarõ 
açõsõndan kontrol eder.  

(4) Genel kurul aşağõdaki konularda karar alõr: 
a. Denetim kurulunun hesap raporunun teslim alõnmasõ  
b. Yönetim kurulunun ve Denetim kurulunun azledilmesi 
c. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun seçilmesi 
d. Tüzük değişiklikleri 
e. getirilen önerileri 
f. derneğin feshedilmesi 

(5) Başkan, genel kurulu yönetir. Toplantida hazõr bulunan üye sayõsõ genel kurulu 
etkilemez. Kararlar çoğunluk üzere alõnõr. Oylarõn eşit olmasõ halinde başkanõn oy 
ağõrlõğõ vardir. Önerge ile talep edilmesi halinde gizli oylama yapõlõr. 

(6) Alõnan kararlar protokolle tespit edilir; protokol, protokolü tutan kişi ve bir yönetim 
kurulu üyesi tarafõndan imzalanõr. 
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Paragraf 11 -Yönetim Kurulu 
(1) Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan yardõmcõsõ, yazõcõ ve mali sorumlusu olmak üzere 

en az dört kişiden oluşur. Bu dört kişi ve diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul 
tarafindan seçilirler. Başkan ve başkan yardõmcõlõğõ için bir Türk, bir de Alman 
seçilmesi gereklidir. 

(2) Kurulştan sonra seçilen (kurucu) yönetim kurulunun görev süresi bir yõl olup 
müteakip yönetim kurulunun görev süresi iki yõldõr. Görev süresinin bitiminden sonra 
tekrar seçilmek mümkündür. 

(3) Görev yürüten yönetim kurulu Medeni Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şekildeki 
bir yönetim kuruludur. Yönetim kurulunun her üyesi kendisi ve dernek adõna imza 
yetkisine sahiptir. Satõn alma, satma, ödeme ve mal - müllk ile bunlarla ilgili haklara 
ilişkin diğer tasarruflarda ve kredi alõnmasõ halinde genel kurulun karar  vermesi 
gerekir. 

(4) Tüzük ile başka bir organa verilmemiş tüm görevIer ve, tedbirler için yönetim kurulu 
yetkilidir. Yönetim kurulu, derneğin gelirlerinin sadece tüzüğe uygun amaçlara 
harcanmasõnõ garanti etmekle görevlidir. 

(5) Yönetim kurulu kararlarõ, yönetim kurulu başkanõnõn çağõrdõğõ toplantõlarda alõr. 
Yönetim kurulu üyelerinin üçünün hazõr bulunmasi, yönetim kurulunun karar vermesi 
için yeterlidir. Yazõlõ olarak oy vermek mümkündür. Onemli olan oy çokluğudur. 
Oylarõn eşit olmasõ halinde yönetim kurulu başkanõnõn oy ağõrlõğõ vardõr. Her 
toplantõnõn protokolü tutulur; bu protokol yazõcõ ve başkan tarafõndan imzalanõr. 

(6) Acil durumlarda, yönetim kurulu başkanşnşn tek başõna karar alma hakkõ vardõr. 
Ancak hemen ilk yönetim kurulu toplantõsõnda konuyu karar itirazõ için sunmak 
durumundadir. 

(7) Yönetim kurulu, çalõşma gruplarõ kurabilir ve feshedebilir. Çalõşma gruplarõnõn 
başkanlarõ yönetim kurulu toplantõlarõna bilgi edinmek üzere çağõrõlabilirler. 
Paragraf 12 - Denetim Kurulu 
(1) Denetim kurulunun üç üyesi vardõr. Denetim kurulu, genel kurul tarafõndan iki çalõşma 

yõlõ için seçilir. Denetim kurulu, yaptõğõ ilk toplantõsõnda bir denetleme kurulu başkanõ 
seçer.  

(2) Denetim kurulunun görevi, yönetim kurulunun bütçe, kasa ve muhasebe işIemlerini 
denetlemektir. Denetim kurulu bu görevini özellikle  

a. Yõl sonu bilançosunu kontrol etmek  
b. Kasa hareketierini ve yõllõk hesabõn makbuz kontrolünü yapmak  
c. Kasayõ önceden haber vermeksizin ve beklenmedik bir anda kontrol etmek 
şeklinde yerine getirir. 

(3) Denetim kurulunun, gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulunu toplanmaya çağõrma 
hakkõ vardõr. 

(4) Denetim kurulu başkanõnõn, yönetim kurulunun toplantõlarõna oy hakkõ olmaksõzõn 
katõlma hakkõ vardõr. 

(5) Denetim kurulu, yaptõğõ kontrollar esnasõnda nizama uygun olmayan hususlar tespit 
ederse, genel kurulu olağanüstü toplanmaya çağõrma hakkina sahiptir. 

(6) Denetim kurulu, çalõşma yõlõ sona erdikten sonra, genel kurula yaptõğõ kontrollerden 
sonuçlarõnõ içeren bir rapor sunar. 
Paragraf 13 - Üyelik aidatlarõ 
Üyelik aidatlarõnõn miktarõ yönetim kurulunca yapõlan teklif üzerine genel kurulca tespit 
edilir. Özel durumlarda yönetim kurulunun aidat miktarõnõ düşürme veya tamamen kaldõrma 
hakkõ vardõr. 
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Paragraf 14-Tüzük değişiklikleri 
Genel kurula üyelerin 3/4'ünün (döte üçünün) karar almasõ halinde tüzük değişkliği 
yapõlabilir. 
Paragraf 15 - Seçimler, seçim zamanlarõ, oy verme 
(1) Bu tüzükte öngörülen bütün seçimler önerge ile talep edilmesi halinde gizli oyla 

yapõlõrlar. Kullanõlan geçerli oylarõn çoğunluğunu alan kişi seçilmiş demektir. İlk turda 
en fazla oy alanlar arasõnda derhal bir tercihi seçim yapõlõr. Bu tercihi seçimde de oylar 
eşit olursa, kura çekilir. 

(2) Yönetim kurulu ve denetim, yeni veya genişletilmiş bir yönetim kurulu seçilene kadar 
görevde kalõrlar. 

(3) Bu tüzükte başka bir şekilde öngörülmemiş ise, seçim, verilen oylarõn çoğunluğu 
kaidesine göre gerçekleşir. 
Paragraf 16 - Derneğin feshi 
(1) Dernek genel kurul kararõ ile feshedilir. Verilen oylarin 3/4'ü (dörtte üçü) çoğunluğu 

gereklidir. 
(2) Derneğin feshi veya tesbit edilen amaçlarõn gerçekleşmemesi halinde, derneğin 

serveti, bu serveti sadece ve yalnõz kamu yararina kullanmakla mükellef olan "Alman 
Çocuklarõ Koruma Birliği"ne (Deutscher Kinderschutzbund e.V.) devredilir. 
Açõklama 
Genel kurul, yönetim kuruluna, derneğin tescil edilmesi için ve/ veya harçlar 
nizamnamesinin belirlemelerine göre kamu yararõna olmasõnõn tanõnabilmesi için 
gerekli olmasõ halinde, tüzük değişikliği yapma yetkisi vermektedir. 

 
Stand 
März 1998 
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