§ 1.

Derneğin adı "ve Merkezi

1) Dernek, " Alman – Türk-Dostluk Gelsenkirchen e.V. " adını taşıyor.
2) Gelsenkirchen-Buer bölge mahkemesinin dernek siciline kaydedilecektir.
3) Derneğin kayıtlı ofisi ve yargı yeri Gelsenkirchen-Buer'dir.

§ 2.

Derneğin amacı

1) Derneğin amacı, kültürün tüm alanlarında ve uluslararası anlayış fikrinde
hoşgörüyü sürdürülebilir bir şekilde teşvik etmektir. Bu amaçla:
·

Sosyal, kültürel, popüler eğitim, eğitim, gençlik bakımı ve spor alanlarında
etkinlikler ve karşılaşmalar gerçekleştirmek veya bunları teşvik etmek.

·

Yabancı vatandaşlar ve aileleri için toplumumuzun politik, ekonomik, yasal
ve sosyal alanlarında daha iyi ve daha adil fırsatları savunmak.

·

Türkiyenin ve Federal Almanya Cumhuriyetinin ve her iki ülkenin halkının,
tarihlerini, kültürlerini ve özgünlüklerin le ilgili uygun önlemler almak ve
etkinlikler organize etmek.

2) Dernek, bu nedenle, vergi yasasının " Steuerbegünstigte Zwecke" bölümü
anlamın göre yalınız ( münhasıran) ve doğrudan hayır amaçlı hedefler
peşindedir.
Özverili bir şekilde aktif.
Dernek üyeleri, dernek malvarlığından herhangi bir menfaat elde etmezler.
Dernegin kazançı sadece tüzükte belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Dernek
amacına aykırı idari giderlerden veya orantısız ücretten hiç kimse
yararlanamaz. Tüzük değişiklikleri ve derneğin feshine ilişkin kararlar sorumlu
vergi dairesine bildirilmelidir.
3) Dernek siyasi olarak bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

§ 3.

Üyelik

1) Tüzüğün 2. maddesin´de belirlenen amaç ve ilkelerini benimseyerek bu
doğrultuda çalışmayı kabul eden her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma
hakkına sahiptir. Erişkin olmayan oy hakkı yoktur.
2) Üye olabilmek için başvuru yazılı olarak yönetim kuruluna iletilmelidir. Yeni
üyelerin alınmasına yönetim kurulu çoğunlukla (Salt çoğunluk) karar verir.
3) Üyeler, ücret tarifesine göre belirlenen aylık bir ücret ödemekle yükümlüdür.
Üyelerin vereceği aidat, Genel Kurul tarafından belirlenir.

4) Üyeliğin sona ermesi:
istifa (yazılı olarak),
dışlama,
Ölüm nedeniyle gerçekleşir
5) Dernekten istifa ancak 4 aylık bir ihbar süresi ile yılının sonunda yazılı olarak
ilan edilebilinir.
6) Üyeler, dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak veya derneğe zarar
veren davranışlar nedeniyle 2/3 çoğunlukla dernek üyeliğinden çıkarıllır.
7) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını oniki ay içinde ödememek, yönetim kurul
tsrafindan basit çoğunluk kararı ile ihraç etme hakkı verir.

§ 4.

Genel toplantı

1) Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup ve tüm üyelerden oluşur
üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.
2) Olağan genel kurul, yıllık genel kurul olarak yılda bir yapılır ve başkan
tarafından 2 hafta önce yazılı olarak üyelere bildirilir. Mevcut üye sayısı ile
genel kurul yeterli çoğunluğa sahiptir ve gerekli kararları alabilir. Genel kurul
gündeminde yer alan olağan maddeler şunlardır:
a) Yönetim kurulundan geçmiş yıla ait raporlarının görüşülmesi,
b) Kasa denetçisinden kasa raporu ve denetim raporunun görüşülmesi,
c) Tüzügün 5 maddesine (3) göre Yeni seçimlerde Yönetim ve Denetim
kururlarının ibrası
d) Tüzügün 5 maddesine göre yönetim kurulu ve iki kasa denetçisi seçimi
e) Aidat/ücret tarifesine ilişkin karar almak.
f) Tüzük ve değişiklikleri hakkında karar. Tüzükte yapılacak değişiklikler,
ancak toplantıya katılan üyelerin üç te iki çoğunluğuyla alınabilir.
g) Sunulan diğer yazılı başvurulara ilişkin kararlar,
h) Derneğin feshi.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin 3/4 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
Derneğin feshi, toplantıya katılan üyelerin 3/4 çoğunluğuyla kararlaştırılabilir.
3) Genel Kurul toplantılarında salt coğunluluk kuralları uygulanır. Tüzük
değişikligi Paragraf 4 2 harf f ve h ile ilgili derneğin feshi kararlarinda nitelikli
coğunluk, toplantıda hazir bulunan ve secime katılan üyelerin 3/4 ’ünün oyu
aranır.

4) Dernek menfaati gerektirdiği takdirde, yönetim kurulunun salt çoğunlukla karar
vermesi halinde veya oy hakkı olan üyelerin en az% 20'si yazili beyani ile
genel kurul toplantıya çağrılmalıdır.
5) Her toplantının sonuç tutanağı, toplantıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve
sekreter tarafından imzalanacak şekilde düzenlenir. Kayıtlar tutulacak.

§ 5.

Yönetim kurulu

1) Yönetim kurulu, her biri iki milletten birini temsil eden eşit haklara sahip iki
başkan, bir fahri genel müdür, sekreter, kasiyer ve belirli bir iş alanına icra
edilebilecek diğer üç üyeden olu şur. Genel kurul, yönetim kurulunun
genişletilmesine karar verebilir. Yönetim kurulu şit
e şartlarda her iki uyruktan
üyelerden oluşacaktır; yönetim kurulu üye sayısı tek ise, bir ülke çoğunluk ile
temsil edilebilir.
2) § 26 BGB anlamında yönetim kurulu iki başkan, genel müdür ve kasiyerdir.
Her iki yönetim kurulu üyesi, derneği mahkeme içinde ve dışında temsil
etmeye müştereken yetkilidir.
3) Yönetim kurulu, üyeler arasından genel kurul tarafından bir yıl için seçilir.
Yeniden seçime izin verilir. Her yönetim kurulu üyesi, bir halef seçilene kadar
görevde kalır.
4) Bir yönetim kurulu üyesinin vaktinden önce istifa etmesi durumunda, bir
sonraki yıllık genel kurul toplantısında ara seçim yapılır.
5) Yönetim kurulu üyelerine yaptıkları işler karşılığında herhangi bir ücret
ödenmez.
6) Yönetim kurulu kendine gerekli göreceği „iç tüzük“ (Geschäftsordnung)
hazırlar.
7) Yönetim kurulu, günlük işleri yürütür, genel kurul kararlar
ını uygular ve dernek
malvarlığını yönetir. Bir kanun ve bu tüzük hükümlerine ve genel kurula
mahsus aykırı olmayan tüm konularda karar verir.

§ 6.

Mali yıl

1) Mali yıl, takvim yılına göre belirlenir.

§ 7.

Derneğin feshi üzerine varlıklar

1) Derneğin feshi veya amacının sona ermesi durumunda, tüm yükümlülükler
yerine getirildikten sonra, derneğin varlıkları Gelsenkirchen Arbeiterwohlfahrt
Derneği'ne düşer. Bu, onları Vergi Kanunu'nun 55. Maddesine uygun şekilde
Türk çocukları veya gençleri, akut ve acil durumları iyileştirmek için
kullanacaktır.

