ALMANYA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU

TÜZÜK TASLAĞI
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Madde 1 Ad, Yerleşim Yeri, Dernek Sicili, Faaliyet Yılı, Tanımlama

1.

Federasyon, („Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu“) adını taşır. Dernek adının
kısaltılmış hali „AABF“ dir.

2.

AABF’nin yerleşim yeri Köln’dür.

3.

AABF, Köln Sulh Mahkemesi Dernekler Sicili’ne tescil edilmiştir.

4.

AABF’nin faaliyet yılı takvim yılıdır.

5.

AABF kendini Federal Almanya Hukuk sistemine göre inanç toplumu olarak tanımlar
ve Almanya’da yaşayan alevileri güncel hayatın tüm alanlarında ulusal ve gereğinde
Avrupa genelinde temsil eder.

6.

AABF bu çercevede faaliyetlerini sivil toplum kuruluşları alanında sürdürür. Bu
anlamda, gereğinde Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, UNESCO,
UNICEF ve benzeri ulusal ve uluslararası devlet ve sivil örgüt ve kurumlarıyla sosyal
ve kültürel düzeyde ortak proje ve faaliyetler yürütür.

7.

Almanya
Alevi
Birlikleri
Federasyonu
Konfederasyonu’nun (AABK) üyesidir.

8.

AABF amaçları doğrultusunda gerektiğinde diğer ülkelerde temsilcilik oluşturur.

(AABF),

Avrupa

Alevi

Birlikleri

Madde 2 AABF’nin Amaç ve Hedefleri
1.

AABF, üye derneklerin menfaatlerini gerçek, tüzel ve kamu tüzel kişiler karşısında
temsil eder. AABF, üyelerinin dini, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi
yönünde faaliyet gösterir ve alevilerin, alevi inancını ve alevi kültürünü
kaybetmeksizin Alman toplumuna uyumuna çaba sarfeder.

2.

AABF, üyelerine ibadethanelerin (cemevlerinin) ve özellikle alevilik inanç ve öğretisi
ile kültürüne ilişkin yazılı, görsel ve işitsel literatürün bulunduğu kütüphanelerin
açılmasına destek olur. AABF, aynı zamanda alevilik inanç ve kültürel geleneklerinin
tanıtımına ve seyitler, analar, dedeler, abdallar, şairler, ozanlar gibi alevilik
önderlerinin kültürel mirasının korunmasına çaba gösterir.

3.

AABF, Federal Almanya Cumhuriyeti devlet okullarında Alman Anayasası’nın 7.
maddesi 3. fıkrasında öngörülen nitelikte alevlilik inancının öğretildiği din derslerinin
verilmesi için çaba sarfeder. AABF, bir devlet üniversitesinde alevilik bölümünün
açılmasına ve alevilik inancının öğretileceği din derslerine ilişkin öğretmen
yetiştirilmesine yönelik çaba gösterir. AABF, kendisinin Federal Alman Anayasası’nda
öngörülen türde kamu tüzel kişiliği statüsüne kavuşması için ayrıca çaba gösterir.

4.

AABF, kültürel çeşitliliği sivil bir toplumun zenginliği ve nimeti olarak görür. AABF, bu
nedenle üyelerinin farklı inançlardan, kültürlerden ve etnisiteden olan insanlarla barış
içinde yaşamalarını destekler ve teşvik eder. AABF, toplumun tüm bireylerinin
haklardan eşit şekilde yararlanmaları ve eşit muamele görmeleri için çaba gösterir.
AABF, Almanya’daki göçmenlerle toplumun geri kalanının uyumunu destekler ve
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teşvik eder. AABF, evrensel değerlerin yayılmasını destekler ve her türlü ırkçılığa,
dinsel fanatizme ve azınlıklara yapılan ayrımcılığa şaşmaz bir kararlılıkla karşı durur.
5.

AABF, alevilik öğretisi doğrultusunda kadınların haklarının korunmasını en önemli
ilkelerinden biri olarak kabul eder ve kadınların toplumda eşit muamele görmeleri için
çaba gösterir. Bu ilke uyarınca AABF yönetim kurullarında, organlarında,
komisyonlarında, bölge temsilciliklerinde ve birliklerinde yeteri kadar kadın aday
olduğu takdirde, yüzde 30 kadın kotası uygulanır.

6.

AABF, alevi çocuk ve gençlerinin alevilik inanç, öğreti ve kültürü doğrultusunda
çağdaş bir eğitim almaları için çaba gösterir. AABF, çocuk ve gençlerin gündelik
ihtiyaçlarına uygun olarak haklarının güçlendirilmesi için çaba gösterir. AABF, çocuk
ve gençlerin; insan haklarının sağlanmasına, düşünce ve vicdan özgürlüğünün
korunmasına, yeniliklere ve gelişime açık olmaya, üretim ve yaratıcılığın gelişimini
sağlayacak nitelik ve yararlıkta bilimsel eğitim görmelerini ve bu yolla içinde
yaşadıkları topluma gelişim yönünde katkı sağlamalarını destekler.

7.

AABF, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin özgürlükçü demokratik temel düzenini ve
yasalarını, evrensel insan haklarına ters düşmedikleri sürece kabul eder. AABF, insan
onurunun dokunulmazlığını koşulsuz kabul eder. AABF, düşünce özgürlüğü ve
devletin inançlar karşısındaki kesin tarafsızlığıyla sağlanan kapsamlı inanç
özgürlüğünün varlığını onaylar ve kabul eder.

8.

AABF, insani dayanışma çalışmalarını teşvik eder. Özellikle yaşlı ve hastaların bakım
ve iaşesi, çocuk eğitimi, gençlik ve kadın çalışması ve evsizler gibi muhtaç ve
mağdur kimselere yardım konularında faaliyet gösterir. AABF çocuk kreşleri,
hastaneler ve huzur evleri gibi sosyal içerikli tesisler kurabilir. AABF, bunlara ek
olarak ceza ve tutukevleri, hastaneler gibi kurumlara örneğin ruhani yardım gibi
insani yardımların sağlanmasına çalışır.

9.

AABF, sanat, kültür ve bilimin birbirinden ayrılmayacağını ve vazgeçilemez olduklarını
kabul eder. AABF, çevre ve doğanın önemi ve korunması konusunda bilinç ve
duyarlılığın artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası resmi ve sivil organizasyonlar
ile birlikte çalışır. AABF aynı zamanda spor faaliyetlerini teşvik eder.

10. AABF konferanslar, kurslar, seminerler, podyum tartışmaları, basın toplantıları
düzenlemek ve yazılı yayınlar çıkarmak yoluyla belirlediği amaçlara ulaşmaya çalışır.
AABF amaçlarına uyan nitelikte yayın yapan televizyon ve radyo kuruluşları ile
yayıncıları destekler.
11. AABF tüzüğünde belirlenen amaçlarına uygun olarak öğrenim ve sosyal kurumlar ile
vakıflar kurar. AABF, üyelerinin cenaze iş ve işlemlerine yardım amaçlı çözümler
üretir.
12. AABF, Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerde bulunan alevi birliklerinin temsilci ve
kurumları ile dostane ilişkiler kurar ve dayanışır.
13. AABF, Türkiye’de alevi inancının sağlam bir anayasal statü verilerek kabul görmesi
yönündeki faaliyet ve çabaları destekler.
14. AABF kendi amaçlarına uygun faaliyet gösteren başka organizasyonlara katılabilir.
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Madde 3 Kamuya Yararlılık
1.

AABF Vergiler Kanunu’nun „vergi indirimine tabi faaliyetler“ başlıklı bölümünde
(md.52) öngörülen türde kamuya yararlı, dayanışmacı ve dinsel amaçlı hizmetler
yürütür.

2.

AABF karşılık beklemeksizin ve ticari kazanç elde etme amaçlı olmayan faaliyetler
yürütür.

3.

Aidatlar ve diğer gelirler sadece tüzükte belirtilen amaç ve hedefler için harcanır.
Üyeler, üye olmaları hasebiyle AABF’nin kaynaklarından finansal destek ve yardımlar
elde edemezler. Üyeler, AABF üyeliğinden ayrılma halinde ödenmiş olan aidatların,
yapılan bağışların ve diğer kazandırmaların kendilerine iadesini veya AABF’nin
tasfiyesi halinde derneğin malvarlığından kendilerine tasfiye payı ödenmesini ya da
başka türden hakların geri verilmesini talep hakları yoktur.

Madde 4 Üyelik
1.

Federal Almanya Cumhuriyetin‘ de yerleşik, dernekler siciline tescil edilmiş, kamuya
yararlı niteliğe sahip, AABF’nin tüzüğünde kararlaştırılmış olan amaç ve programını
kabul eden ve kendi tüzüğünü AABF’nin tüzüğüne uygun hale getiren, AABF ile
birlikte çalışmak arzusunu taşıyan ve alevilik inanç ve kültürüne hizmet eden her
birlik AABF’ye üye olabilir.

2.

Üyeliğe kabul için, temsile yetkili yönetim kurullarınca sunulmuş, üye olmaya yönelik
genel kurul kararı, tüzüğü ve üyeler listesinin ekli olduğu yazılı dilekçe ile başvuru
gereklidir. AABF üye birliklerinin üyeleri ile bunların aile üyeleri aynı zamanda AABF
ve AABF Eyalet Temsilcilikleri‘nin de üyesidirler.

3.

Üyelik başvurusu hakkında, başvuru tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde, ilgili
bölge temsilcisinin görüşünü de alarak AABF yönetim kurulu karar verir.

4.

AABF’nin üyelik hakkında aldığı bu karara karşı yapılacak ilk genel kurulda AABF’nin
kararından önceki mevcut üyelerince yazılı olarak itiraz edilebilir. Genel kurulun bu
itiraza ilişkin salt çoğunlukla alacağı karar bağlayıcıdır.

5.

AABF’ye üye olan dernekler, AABF’nin tüzüğünde belirlenmiş olan amaçlara
ulaşılmasına, AABF’nin ilkelerine uymaya ve genel kurul ve yönetim kurulu kararlarını
yerine getirmeye ve bu hususta destek vermeye yükümlüdürler. Üye dernekler
özellikle üye aidatlarının düzenli olarak ödenmesini sağlamak ve güncel üye listelerini
AABF’ye sunmakla yükümlüdürler. Üye aidatlarının miktarı ve ödenme biçimi olağan
genel kurulca belirlenir.

Madde 5 Fahri Üyelik
1.

AABF’nin amaçlarını paylaşan ve destekleyen her gerçek ve tüzel kişi veya kurum,
AABF‘ye fahri üye olabilir. Başvuranın gönüllülüğünün kabülüne AABF yönetim kurulu
karar verir.

2.

Fahri üyeler, AABF’nin faaliyetlerinden düzenli olarak haberdar edilirler.
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3.

Fahri üyelerin katkı paylarının asgari miktarını AABF yönetim kurulu belirler.

4.

Fahri Üyeler, AABF’nin düzenlediği faaliyetlere ve genel kurula misafir olarak katılma
hakları vardır. Fahri üyelerin genel kurulda söz ve oy hakları yoktur.

Madde 6 Üyeliğin Sona Ermesi
1.

Üyelik, üye derneğin tasfiyesiyle, üyelikten çıkmayla veya çıkarılmayla sona erer.

2.

Üyelikten çıkma için, üye derneğin genel kurulunda çıkmaya ilişkin üye tam sayısının
2/3‘ne karşılık gelen nitelikli çoğunlukla alınmış kararın ekli olduğu yazılı dilekçenin
AABF yönetim kuruluna sunulması gereklidir. Çıkma kararı olağan genel kurul
tarihinin en geç üç ay öncesinde AABF yönetim kuruluna sunulmuş olmalıdır.
Üyelikten çıkma için AABF’ye olan kesinleşmiş borçların ifa edilmiş olması gerekir.

3.

Üyelikten çıkarılma, AABF’nin tüzüğünde belirlenmiş olan amaçlarına aykırılık
oluşturan ağır bir ihlalin varlığı halinde üyeliğin feshi sonucuyla gerçekleştirilir.
Yönetim kurulu durumu disiplin kuruluna sunar. Disiplin kurulu fesih hakkında en geç
üç ay içerisinde karar verir.

4.

Feshin geçerliliği, fesih kararını takip eden genel kurulun onayını gerektirir. Fesih
kararının verildiği tarih ile genel kurulun yapılacağı tarih arasındaki geçen sürede ilgili
üyenin hakları saklıdır. Üyeliği feshedilen üye, disiplin kurulunun vermiş olduğu fesih
kararına itiraz edebilir. Yapılan itiraz hakkında takip eden genel kurul kesin nitelikte
karar verir.

5.

Üyeliğin sonlandırılması, AABF’ye yöneltilen hak iddialarının ve üyelikten doğan tüm
hakların kaybı sonucunu doğurur.

6.

Üyeliğin sonlandırılmasında uygulanacak bu hükümler, fahri üyelerin, üyeliğinin
sonlandırılmasında da geçerlidir.

Madde 7 AABF’nin Organizasyon Yapısı
1.

AABF, bağlı birliklerle etkin koordinasyonun sağlanması ve Almanya’nın
federatif yapısı sonucu doğan ödevlerin etkin şekilde yerine getirilmesi
amacıyla eyalet temsilcilikleri kurar. Eyalet temsilciliklerinin kurulması
kararını yönetim kurulu verir.

2.

Eyalet temsilcilikleri, kendi bölgelerinde bulunan AABF’ye üye birlikleri dışa
karşı temsile yetkilidir.
Eyalet temsilciliklerinin şeçimi ve oluşturulması, buna ilişkin hazırlanan ve
tüm eyalet temsilcilikleri için geçerli olan bir iç tüzük ile düzenlenir.

3.

4.

Eyalet Temsilcilikleri Faaliyet Yönergesi genel kurulca oluşturulur ve her
genel kurulda salt çoğunlukla değiştirilebilir veya tamamlanabilir.

5.

Eyalet temsilciliklerinin iç ve dış temsildeki hukuki meşruiyeti AABF’nin
tüzel kişiliğinden doğar ve ona dayanır.
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6.

AABF’nin yönetim kurulu üyeleri eyalet temsilciliklerinin oturumlarına
katılmaya, söz almaya ve öneride bulunmaya yetkilidirler. Bu haklar
kendilerine bağlı bulunan birliklerde (Alevi Kültür Merkezi) yapılacak
oturumlarda eyalet temsilciliklerinin yönetim kurulu üyelerine de
tanınmıştır.

7.

Eyalet temsilciliklerinin yönetim kurulu başkanları AABF’nin
yönetim kurulu toplantılarına katılmaya yetkilidirler. Katılanların
söz ve oy hakkı vardır.

8.

Eyalet temsilcilikleri bir banka nezdinde kendi adlarına cari hesap açmaya
yetkilidirler.

9.

Üye dernekler ve eyalet temsilcilikleri tüzükleri AABF’nin tüzüğüne
uyumlu olması ve aykırılık içermemesi gereken AABF’nin yerel örgütleridir.
Üye dernekler ve eyalet temsilciliklerinin tüzüklerinde yer almayan
konularda, AABF tüzüğü esas alınır. Üye dernekler ve eyalet
temsilcilikleri tüzüklerine „AABF’nin üyesidir ve AABF’nin logosunu“
kullanmakla yükümlüdür maddesini eklemek ve derneğin tasfiyesi
durumunda „tüm mal varlığı AABF’ye kalır“ ibaresini kullanmak zorundadır.

10.

Üye dernekler, AABF’nin tüzüğünde belirlenmiş olduğu gibi, AABF’nin genel
kurulunda ve eyalet temsilciliklerinde delegeler aracılığıyla temsil edilir;
seçme ve seçilme haklarını delegeler aracılığıyla kullanırlar.

Madde 8 AABF’nin Organları
AABF’nin organları;
1. Genel Kurul,
2. Yönetim Kurulu,
3. Denetim Kurulu,
4. Disiplin Kurulu,
5. İnanç Kurulu,
6. AABF Eyalet Temsilcilikleri; NRW, BW, Hessen, Kuzey ve Bavyera.
7. AABF Birim Organları (Alevi Gençler Birliği, Alevi Kadınlar Birliği, Bilim, Araştırma
ve Eğitim Kurulu, Kültür ve Sanat Kurulu, Danışma Kurulu, Alevi Cenaze
Kolektifi, Yol-Alevi Eğitim ve Medya Çalışmaları Derneği ve Almanya
Tiçaret ve Yatırım Birliği)‘den oluşur.
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Madde 9 Genel Kurul
1.

Genel Kurul AABF’nin en yüksek karar organıdır. Olağan genel kurul üç yılda bir kere
seçimli, yılda bir kere seçimsiz yapılır. AABF’nin üyeleri, üyelikten doğan haklarını
delegeleri aracılığıyla genel kurulda kullanırlar.

2.

Tarih, yer ve gündemin belirtildiği yazlı genel kurul daveti, genel kurulun yapılacağı
tarihten en az altı hafta önce yapılır.

3.

Üye birlikler kendilerini temsil edecek olan delegeleri genel kurul tarihinden en az iki
hafta önce AABF’nin yönetim kuruluna bildirirler. Buna göre 300 üyeye kadar her 50
üye için 1 delege, 301 ile 600 üye arası her 75 üye için 1 delege ve 601 ve üzeri
üyeler için her 100 üye 1 delege ile temsil edilirler. Delege sayıları belirlenirken son
alti ay ödenen aidat baz alınır. Üye derneğin başkanı, yokluğu halinde temsilcisi
birinci ve doğal delegedir. Diğer delegeler üye derneğin olagan seçimli genel kurulu
tarafından seçilirler. Üye derneklerin seçtikleri delegeler, yenileri seçilene
kadar delegelikleri devam eder.

4.

Üye aidatını ödememiş, en son yaptıkları genel kurulda tespit edilen üyelerinin
listesini sunmamış ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan derneklerin
delegelerinin genel kurulda söz ve oy hakları yoktur.

5.

AABF‘nin yönetim, denetim ve disiplin kurullarının asıl üyelerinin genel
kurulda söz ve oy hakları vardır. Eyalet temsilciliklerin başkanları bu
uygulamaya dahil değillerdir. Onlar için § 9/6 geçerlidir. Ayrıca, AABF Alevi
Cenaze Kolektifi ve Yol-Alevi Eğitim ve Medya Çalışmaları Derneği birer
kişiyle doğal delegeleridir.

6.

Eyalet temsilcilikleri yedi üye derneğe bir delege karşılık gelecek şekilde temsil
edilirler. Eyalet temsilciliği başkanıları, yokluğu halinde temsilcisi birinci ve
doğal delegedir. Diger delegeler eyalet temsilciliğinin yönetim kurulunca
tespit edilir. İnanç kurulu, gençik ve kadın birlikleri, bilim, araştırma ve eğitim
kurulu, kültür ve sanat kurulu, danışma kurulu, alevi cenaze kolektifi, yol-alevi
eğitim ve medya çalışmaları derneği ve almanya tiçaret ve yatırım birliği her
birine bir delege karşılık gelecek şekilde genel kurulda temsil edilir. Ancak genel kurul
tarihinden en az bir yıl önce üye birliklerden herhangi birinin üyesi olan delegeler
genel kurulda seçilme hakkına sahiptirler.

7.

Usulüne uygun davet sonucunda delegelerin çoğunluğuyla toplanmış olan genel kurul
karar almaya yetkilidir. Karar yeter sayısının bulunmaması halinde, dört haftalık süre
içinde yeniden genel kurul daveti yapılır. Bu usulle davet edilen genel kurul, toplanan
üyelerinin sayısına bakılmaksızın karar almaya yetkilidir. Genel kurul, davet
tarihinden itibaren en az iki haftalık süreye uyularak toplanmaya davet edilir ve
davette genel kurulun karar yetkisinin varlığı ayrıca belirtilir.

8.

Genel kurul, toplantıya katılan delegeler arasından, genel kurul süresince geçerli
olacak divan kurulunu seçer. Divan kurulu bir başkan, iki başkanvekili ve iki yazıcı
olmak üzere beş kişiden oluşur. Divan kurulu genel kurulun yönetiminden ve genel
kurulun işleyişi ile alınan kararların yer aldığı protokolün tutulmasından sorumludur.
Tutulan genel kurul protokolü divan kurulunun her bir üyesi (beş üye) tarafından
imzalanır.
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9.

Tüzükte aksi belirtilmedikçe, kararlar toplanmış olan delegelerin salt çoğunluğu ile
alınır. Genel kurul aşağıdaki hususlarda bilgilendirilir ve karar verir:
a. Genel kurul, yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ile denetim ve
disiplin kurulunun faaliyet raporları hakkında bilgilendirilir.
b. Genel kurul, yönetim, denetim ve disiplin kurulunun ibrasına karar almaya
yetkilidir.
c. Genel kurul, üyelik aidatının miktarı hakkında karar almaya yetkilidir.
d. Genel kurul, AABF tüzüğü ve bağlı kurullarının iç tüzüklerinin değiştirilmesi
hakkında karar almaya yetkilidir.
e. Genel kurul, yönetim kurulu ile denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi
hakkında karar almaya yetkilidir.
f.

Genel kurul işbu tüzükle yetkilendirilmiş konularda karar almaya yetkilidir.

g. Genel kurul, AABF’nin faaliyelerine yön verecek nitelikteki konularda karar
almaya yetkilidir.
h. Genel kurul, yönetim kurulunun sunduğu üyelik başvuruları hakkında karar
almaya yetkilidir.
i.

Genel Kurul, AABF’nin tasfiyesi hakkında karar almaya yetkilidir.

Madde 10 Olağanüstü Genel Kurul
Yönetim kurulu gerektiğinde olağanüstü genel kurul daveti yapabilir. Olağanüstü genel
kurul davetinde, daveti gerektiren hususların ve tartışılacak konuların belirtilmesi
gereklidir. AABF yönetim kurulu, üye derneklerin 1/3’nün gerekçe ve amacın belirtildiği
yazılı talebinin sunulması halinde, olağanüstü genel kurul çağrısı yapmakla yükümlüdür.
Olağan genel kurul için geçerli olan hükümler, olağanüstü genel kurul hakkında da
uygulanır.
Madde 11 Yönetim Kurulu
1.

Yönetim kurulu onüç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri, genel
kurul tarafından gizli şeçimle üç yıl süreyle seçilirler. Oy sayımı açık şekilde
gerçekleştirilir. Yönetim kuruluna oylamada 13. sıraya kadar en yüksek oyu almış
olan adaylar seçilmiş sayılırlar. Yedek üyeler 14., 15. ve 16. sırada en yüksek oyu
almış olan adaylardır. Görev süresinde yönetim kurulu üyelerinden birinin üyelikten
ayrılması halinde, kalan sürede yerini en yüksek oyu almış sıradaki yedek üye alır.

2.

AABF İnanç Kurulu, AAGB Gençler Birliği, AAKB Kadınlar Birliği ve beş AABF
Eyalet temsilciliklerinin başkanları yönetim kurulunun doğal üyesidir ve
kendi görevinden başka bir görev üstlenmesi ve yürütmesi mümkün değildir.
Bu başkanların yönetim kurulu toplantılarında söz ve oy hakkı vardır.
Bunlarla birlikte yönetim kurulu üye sayısı yirmibir‘dir.
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3.

Genel kurulun yapıldığı tarihi takip eden haftada veya aynı gün en yüksek oyu almış
olan seçilmiş yönetim kurulu üyesi görev dağılımı yapmak amacıyla seçilen yönetim
kurulunu toplantıya çağırır.

4.

Seçilen yönetim kurulu toplantısında üyeler kendi aralarından yönetim kurulu
başkanını, başkan yardımcısını, genel sekreteri, genel sekreter yardımcısını ve
sayman ile sayman yardımcısını seçerler. Seçilen bu altı üye İnanç kurulu başkanı ile
birlikte yürütme yetkisine sahip yönetim kurulunu oluşturur ve yönetim kurulunun
kararlarını yerine getirirler.

5.

Alman Medeni Kanunu 26. maddesi uyarınca yönetim kurulu başkan, başkan
yardımcısı ve genel sekreterden oluşur. Başkan AABF’yi tek başına temsil eder, onun
yokluğunda, başkan yardımcısı ve genel sekreter AABF’yi birlikte temsil ederler.

6.

Yedek üyeler yönetim kurulu toplantılarına davet edilir. Yedek üyelerin yönetim
kurulu toplantılarında sadece söz hakları vardır, oy hakkları yoktur.

7.

Yönetim kurulu üyeleri fahri olarak çalışırlar. Bu durum yönetim kurulu faaliyetlerinin
kapsamı dışında AABF için yürütülen işlerde ilgili yönetim kurulu üyesine karşılık
ödenmesine engel oluşturmaz.

8.

Yönetim kurulu, yeni yönetim kurulunun seçimine kadar görevde kalır.

9.

Tüzükte yetki başka bir organa verilmedikçe, yönetim kurulu AABF’nin tüm işlerinde
yetkilidir. Yönetim kurulunun yetkili olduğu başlıca işler şunlardır:
a. Genel kurul hazırlıklarının yapılması ve gündemin oluşturulması
b. Genel kurul çağrısının yapılması
komisyonun oluşturulması

ve

karar

tasarılarını

hazırlayacak

c. Genel kurulu kararlarının yürütülmesi
d. Genel kurullar
koordinasyonu

arasındaki

dönemde

AABF’nin

işlerinin

yönetim

ve

e. Tüzükte açıkça yönetim kuruluna verilmiş olan görevlerin yerine getirilmesi
f.

AABF personelinin denetimi, yönetimi ve yeni personel alımı

g. AABF için yürütülen faaliyetlerin raporlanması
h. Tüzükte belirlenen amaçlara ulaşılmasına yönelik önerilerde bulunulması

10.

i.

Elde edilen gelirlerin denetim ve yönetimi

j.

AABF’nin herkese karşı temsili

Yönetim kurulu, faaliyetlerinin daha etkin ve başarılı şekilde yürütülmesi amacıyla
diğer AABF organlarına yetki verebilir ve yeni çalışma grupları ve benzerlerini
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kurabilir. Yönetim kurulu, yürütülen işlerin tamamlanması amacıyla bir yetkili yönetici
atayabilir. Atanan yöneticinin görev ve yetkileri yönetim kurulunca belirlenir.
Madde 12 Karar Alma
1.

Yönetim kurulu kararlarını, başkan, onun yokluğunda başkan yardımcısı ve onun da
yokluğunda genel sekreter tarafından yönetilen yönetim kurulu toplantılarında alır.
Acil durumlarda telefon konferansları üzerinde Yönetim kurulu toplantısı
yapılabilinir. Yönetim kurulu toplantılarına davet başkanın, onun yokluğunda
başkan yardımcısının ve onun da yokluğunda genel sekreterin yazılı veya sözlü (fax,
e-mail, telefon gibi) çağrısıyla gerçekleşir. Toplantı çağrılarında, acil durumlar
dışında, en az yedi günlük bir süreye uyulması gereklidir.

2.

Yönetim kurulu aralarında başkan, başkan yardımcısı veya genel sekreterin
bulunduğu en az onbir üyenin bir araya gelmesiyle karar alabilir. Karar alınmasında
verilen geçerli oyların çokluğu belirleyicidir. Oy eşitliği halinde karar alınmamış
sayılır. Yönetim kurulu başkan, onun yokluğunda başkan yardımcısı ve onun da
yokluğunda genel sekreter tarafından yönetilir.

3.

Yönetim kurulu kararları protokol altına alınır ve tüm katılımcı yönetim kurulu
üyelerince imzalanır. Protokoller muhafaza altına alınır ve yetkisiz kişilerin erişimine
açık tutulmaz. Protokoller toplantının yeri, tarihi, katılımcıların adlarını, alınan
kararları ve oylama sonuçlarını içerir.

Madde 13 Denetim Kurulu
1.

Denetim kurulu beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyeleri, genel
kurul tarafından gizli şeçimle üç yıl süreyle seçilirler. Oy sayımı açık şekilde
gerçekleştirilir. Denetim kuruluna oylamada 5. sıraya kadar en yüksek oyu almış olan
adaylar seçilmiş sayılırlar. Yedek üyeler 6., 7. ve 8. sırada en yüksek oyu almış olan
adaylardır. Görev süresinde denetim kurulu üyelerinden birinin üyelikten ayrılması
halinde, kalan sürede yerini en yüksek oyu almış sıradaki yedek üye alır.

2.

Genel kurulun yapıldığı tarihi takip eden haftada veya aynı gün en yüksek oyu almış
olan seçilmiş denetim kurulu üyesi görev dağılımı yapmak amacıyla denetim kurulunu
toplantıya çağırır. Denetim kurulu bu toplantıda üyeleri arasından başkan, başkan
yardımcısı ve yazıcıyı seçer. Başkan denetim kurulunu toplantıya çağırır ve yönetir.

3.

Denetim kurulu, yeni denetim kurulunun seçimine kadar görevde kalır. Denetim
kurulu yılda en az iki defa toplanır. Denetim kurulu en az üç üyenin toplanması
halinde karar alır. Kararlar basit çoğunlukla alınır.

4.

Denetim kurulu başkanı, AABF’nin yönetim kurulu toplantılarına katılmaya yetkilidir.
Bu nedenle denetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantılarının yer ve tarihinden
haberdar edilir. Denetim kurulu başkanının sadece söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur.

5.

Denetim kurulu, her genel kurul öncesinde yönetim kurulunun karar protokollerini,
AABF’nin faturalarını ve gelirlerin harcama biçimini inceleleyip genel kurula elde
edilen sonuçlar hakkında bilgi vermekle görevlidir. Denetim kurulu üç aylık
peryotlarla AABF’nin muhasebesini inceleyip denetler.
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Madde 14 Disiplin Kurulu
1.

Disiplin kurulu beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu üyeleri, olağan
genel kurul tarafından gizli şeçimle üç yıl süreyle seçilirler. Oy sayımı açık şekilde
gerçekleştirilir. Disiplin kuruluna oylamada 5. sıraya kadar en yüksek oyu almış olan
adaylar seçilmiş sayılırlar. Yedek üyeler 6., 7. ve 8. sırada en yüksek oyu almış olan
adaylardır. Görev süresinde disiplin kurulu üyelerinden birinin üyelikten ayrılması
halinde, kalan sürede yerini en yüksek oyu almış sıradaki yedek üye alır.

2.

Genel kurulun yapıldığı tarihi takip eden haftada veya aynı gün en yüksek oyu almış
olan seçilmiş disiplin kurulu üyesi görev dağılımı yapmak amacıyla disiplin kurulunu
toplantıya çağırır. Disiplin kurulu bu toplantıda üyeleri arasından başkanı, başkan
yardımcısını ve yazıcıyı seçer. Disiplin kurulu, başkan, onun yokluğunda başkan
yardımcısı tarafından toplantıya çağrılır ve yönetilir. Kararlar basit oy çokluğu ile
alınır.

3.

Disiplin kurulu yılda en az iki defa toplanır. Yapılan toplantılar hakkında protokol
tutulur, protokoller tüm üyelerce imzalanır ve arşivlenir. Toplantı protokolünün bir
nüshası her bir toplantının ardından yönetim kuruluna sunulur.

4.

Disiplin kurulu başkanı AABF’nin yönetim kurulu toplantılarına katılmaya yetkilidir. Bu
nedenle disiplin kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantılarının yer ve tarihinden
haberdar edilir. Disiplin kurulu başkanının sadece söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur.

5.

Disiplin kurulu, üyelerin tüzükte belirlenen amaç ve hedeflere aykırı ihlalleri ile
yönetim kurulunun önerdiği tedbirin yer aldığı yönetim kurulunca sunulan yazılı
dilekçeler hakkında karar verir. Yönetim kurulu disiplin kuruluna aynı zamanda hangi
yaptırımı tavsiye ettiğini bildirir. Disiplin kurulunun onayı olmaksızsın Yönetim kurulu
uyarı ve kınama kararı alabilir. Buna karşın üyeliğin kesin olarak sonlandırılması
kararının kesinleşmesi disiplin kurulunun onayına bağlıdır.

6.

Disiplin kurulu aldığı kararları ilgiliye, yönetim kuruluna ve üye derneklere yazılı
olarak bildirir. Disiplin kurulu kararlarına karşı ancak genel kurulda yazılı itirazda
bulunulabilir. Genel kurulun itiraza ilişkin aldığı karar kesindir.

7.

Disiplin kurulu, yeni disiplin kurulu seçiline dek görevini sürdürür.

Madde 15 İnanç Kurulu
1.

2.

3.

İnanç kurulu oniki dede-ana ve bir AABF yönetim kurulu temsilcisinden oluşur. İnanç
kurulu, inanç genel kurulu tarafından seçilir. Her üye birlik, inanç genel kuruluna iki
dede veya ana gönderir (Dede/Ana). İnanç genel kurulu her üç yılda bir toplanır,
genel kurul çağrısını AABF yönetim kurulu yapar. İnanç kurulunun alevilik inancının
tüm farklı akım ve yorumlarının temsilcilerinden oluşmasına özel olarak özen ve çaba
gösterilir.
İnanç kurulunun yapılanması ve çalışma şekli bu kurula ilişkin ayrı bir tüzükle
düzenlenir. İlgili tüzük ve tüzükte yapılması öngörülen değişiklikler AABF genel
kurulunun kararını gerektirir.
İnanç kurulunun öncelikli görevi AABF üyelerine inanç işlerinde danışmanlık hizmeti
verilmesi ile dede ve anaların yetiştirilmesi ve geliştirilmesidir.
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4.

İnanca ilişkin soru ve konuları inanç kurulu karara bağlar. Belli inanç konularında
veya uygulamalarında oydaşmaya varılamaması halinde, bunlara ilişkin karar
yapılacak ilk genel kurulca verilir. Bu genel kurulun yapılmasına kadar geçecek
sürede inanç kurulunun açıkladığı karar geçerli olur.

5.

İnanç kurulu ile inanç genel kurulunun kararları, AABF genel kurulunun kararlarıyla
uyumlu olmalıdır. Aksi durumda AABF genel kurulunun kararları belirleyicidir.

6.

İnanç kurulunun çalışmaları için AABF genel kurulu bir bütçe belirler.

Madde 16 AABF’nin Birim Organları
a.

Birim organları, AABF’nin fikir ve amaçlarını kendi yapılarına taşıyan veya bu fikir
ve amaçları etkin oldukları alanlarda temsil eden, geliştiren ve aynı zamanda
kendi alanlarında oluşan fikirleri AABF’ye sunan ve orada temsil eden
oluşumlardır.

b.

Birim organları, AABF’nin onayı ile kurulur. Bunların, AABF’nin tüzüğüne tabi olan
kendine ait tüzükleri bulunur. Birim organlarının tüzükleri AABF’nin tüzüğüne
aykırılık teşkil edemez ve geçerlilikleri AABF yönetim kurulunun onayına bağlıdır.

c.

AABF yönetim kurulu, birim organlarının faaliyetsiz kalmaları sebebiyle işlevini
kaybetmeleri veya AABF’nin tüzüğüne aykırılık oluşturan faaliyetler yürütmeleri
hallerinde müdahalede bulunmaya yetkilidir. Bu hallerde AABF yönetim kurulu
birim organlarının faaliyetlerini engelleyebilir veya bunların genel kurullarını
toplayabilir.

d.

Birim organlarının başkanları (Bilim, Araştırma ve Eğitim Kurulu, Kültür ve Sanat
Kurulu, Danışma Kurulu, Alevi Cenaze Kolektifi, Yol-Alevi Eğitim ve Medya
Çalışmaları Derneği ve Almanya Tiçaret ve Yatırım Birliği) AABF yönetim
kurulu toplantılarına katılabilir. Katıldıkları toplantılarda sadece söz hakları
bulunmaktadır, oy hakkları yoktur. Birim organların başkanlarının AABF yönetim
kurulu toplantılarına katılmalarına engel bulunan hallerde, bunların yardımcıları
toplantılara katılmaya yetkilidirler.

16.1

Almanya Alevi Gençler Birliği (AAGB)

16.1.1 AAGB, AABF’nin gençlik örgütüdür ve görevi gençliğe yönelik faaliyet
yürütmektir.
16.1.2 AAGB, AABF’nin yönetim kurulu ile birlikte ve koordineli olarak çalışır. AAGB yılda
en az bir defa yürüttüğü faaliyetler ile ilgili AABF yönetim kuruluna rapor sunar.
16.1.3 AAGB’nin genel kurulları AABF yönetim kurulunun bilgisi ve katılımı dahilinde
yapılır. AABF yönetim kurulu, AAGB’nin tüm toplantılarına katılma, bu
toplantılarda öneride bulunma ve söz hakkına sahiptir.
16.1.4 AAGB’nin başkanının, AABF’nin yönetim kurulu toplantılarına katılma, öneride
bulunma ve söz hakkına sahiptir.
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16.1.5 AAGB, üyelerini ve kamuyu faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye yetkilidir. Buna
karşın, tüm alevileri ilgilendiren konularda AABF yönetim kurulunun onayı
olmaksızın açıklama yapamaz.
16.1.6 AAGB, AABF’nin onayı olmaksızın başka örgütlere üye olamaz.

16.2

Almanya Alevi Kadınlar Birliği (AAKB)

16.2.1 AAKB, AABF’nin kadın örgütüdür ve görevi kadınlara yönelik faaliyet yürütmektir.
16.2.2 AAKB, AABF’nin yönetim kurulu ile birlikte ve koordineli olarak çalışır. AAKB yılda
en az bir defa yürüttüğü faaliyetler ile ilgili AABF yönetim kuruluna rapor sunar.
16.2.3 AAKB’nin genel kurulları AABF yönetim kurulunun bilgisi ve katılımı dahilinde
yapılır. AABF yönetim kurulu, AAKB’nin tüm toplantılarına katılma, bu
toplantılarda öneride bulunma ve söz hakkına sahiptir.
16.2.4 AAKB’nin başkanının, AABF’nin yönetim kurulu toplantılarına katılma, öneride
bulunma ve söz hakkına sahiptir. AAKB, üyelerini ve kamuyu faaliyetleri
hakkında bilgilendirmeye yetkilidir. Buna karşın, tüm alevileri ilgilendiren
konularda AABF yönetim kurulunun onayı olmaksızın açıklama yapamaz.
16.2.5 AAKB, AABF’nin onayı olmaksızın başka örgütlere üye olamaz.

16.3

Bilim, Araştırma ve Eğitim Kurulu (BAEK)

16.3.1 AABF tüzükte belirlenen amaçlara ulaşılabilmesi amacıyla her üç yıllık dönem için
bir Bilim, Araştırma ve Eğitim Kurulu kurar.
16.3.2 BAEK, kendisi için AABF genel kurulunca
değiştirilebilen iç tüzük çerçevesinde çalışır.

düzenlenen

ve

genel

kurulca

16.3.3 BAEK’nin kararları, genel kurul ve AABF yönetim kurulu kararları ile uyumlu
olmalıdır. Aksi halde genel kurulun kararları belirleyicidir.

16.4

Kültür ve Sanat Kurulu (KSK)

16.4.1 AABF tüzükte belirlenen amaçlara ulaşılabilmesi amacıyla her üç yıllık dönem için
bir Kültür ve Sanat Kurulu kurar.
16.4.2 KSK, kendisi için AABF genel kurulunca düzenlenen ve genel kurulca
değiştirilebilen iç tüzük çerçevesinde çalışır.
16.4.3 KSK, AABF’ce belirlenen kültür ve sanat politikasına uygun faaliyetler yürütür. Bu
çerçevede kültür ve sanat alanında araştırmalar yapar ve somut sonuçlar ortaya
koyar. KSK çalışmalarıyla, üye birliklerin bölgelerinde ve ülke genelinde, görsel
sunumlar, konserler, podyum tartışmaları, el sanatları, enstrümental gösteriler,
şiir dinletisi, kompozisyon gibi sanat, edebiyat, müzik alanında aktivite
düzenlemelerini teşvik ve aracılık eder. Özellikle kütüphanelerin önemi hakkında
bilinçlendirici ve kurulmalarına yönelik teşvik edici çalışmalar yapar.
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16.4.4 KSK’nin kararları, genel kurul ve AABF yönetim kurulu kararları ile uyumlu
olmalıdır. Aksi halde genel kurulun kararları belirleyicidir.
16.5

Danışma Kurulu

16.5.1 AABF tüzükte belirlenen amaçlara ulaşılabilmesi amacıyla her üç yıllık dönem için
bir Danışma Kurulu kurar.
16.5.2. Danışma kurulu üyeleri, kendi alanlarında uzman olan ve AABF’nin amaçlarını
kabul eden ve bu amaçlara ulaşılmasını teşvik etmek isteyen kişilerden oluşur.
16.5.3. Danışma kurulu bilgilendirici işlev üstlenir. Danışma kurulu kendisine AABF genel
kurulu ve yönetim kurulunca iletilen soruları cevaplar. Danışma kurulu bilgi
birikimini ve fikirlerini AABF genel kurulu ve yönetim kurulunun talep etmesi
halinde sunar.
16.5.4 Danışma kurulu yılda en az bir defa toplanır ve kendilerine sunulan raporları
değerlendirir. Danışma kurulu düşüncelerini açıklar ve gelecekle ilgili önerilerde
bulunur.
16.5.5 Danışma Kurulu kendi arasında bir sözcü seçer. AABF’nin yönetim kurulu
toplantılarına katılma, öneride bulunma ve söz hakkına sahiptir. Danışma Kurulu
sözcüsü AABF genel kuruluna delege olarak katılır.
Madde 17 AABF’nin Gelirleri
1. AABF, üye aidatları yanında, kişilerden, vakıf ve fonlardan bağış yoluyla: yayın ve
kaset, takvim gibi ürünlerin satışından; konserlerden, tiyatro gösterilerinden,
kültür etkinliklerinden ve kitap tanıtımlarından gelir elde eder. Elde edilen gelirler
sadece tüzükte belirlenen amaç ve hedefler için harcanır.
2. Üye birliklerin, 300 üye kadar bir üye için 1,5 €, 301 ile 600 üye arası için üye başı
1,00 € ve 601 ve üzeri üye için üye başı 0,50 € AABF’ye üye aidatı öderler.
Madde 18 Tüzük Değişikliği
1.

Tüzük değişikliği, yönetim kurulu kararı veya üye birliklerin 1/3’nün yazılı dilekçesi ile
gündeme alınır.

2.

Değişiklik önerileri oylanmadan önce tüm üye birliklere ve delegelere yazılı olarak
sunulur.

3.

Tüzük, ancak genel kurulun 2/3 oy çokluğuyla alacağı kararla değiştirilebilir.

Madde 19 AABF’nin Tasfiyesi
1.

AABF’nin tasfiyesi üye birliklerin 2/3’nün yazılı dilekçesi ile gündeme alınır. Dilekçede
tasfiye talebinin ayrıntılı gerekçeleri belirtilmek zorundadır.
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2.

Tüm üyeler genel kurul tarihinden en az altı hafta önce tasfiye talebi hakkında yazılı
olarak bilgilendirilmek zorundadır. Tüzük hükümlerine uyulması zorunludur.

3.

Tasfiye kararı için verilen toplam oyların 3/4‘ü oranında bir oyçokluğu gerekir.

4.

Tasfiye kararının alınması halinde AABF’nin tüm aktif malvarlığı, vergiler kanunu 52.
maddesi kapsamındaki kamuya yararlı dernek niteliğine sahip üye derneklere kalır.
Tasfiye kararının icrası için genel kurulda bir tasfiye komisyonu seçilir.

Madde 20 Son Hükümler
İşbu tüzükte açıkça düzenlenmemiş konularda Alman Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri
geçerlidir. İşbu tüzük, Köln Sulh Mahkemesi Dernekler Sicili’nde VR-Nr. 12063 sicil
numarasında tescilli tüzüğün yerine geçer.
Madde 21 Genel Kurul Kararı
İşbu tüzük 01.06.2013 tarihli olağan genel kurulun oybirliği ile aldığı kararla geçerlilik
kazanmıştır. İşbu tüzük dernekler siciline tescil gününde yürürlüğe girer.
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