Bu Almanca olarak yazılmış orjinal Halkevi tüzüğünün Türkçe çevirisidir ve hukuki açıdan bağlayıcılığı yoktur.

TÜZÜK
1. Derneğin adı ve merkezi
1. Derneğin adı “Darmstadt Halkevi”dir. Ek ya da tamalayıcı olarak orjinal adın yanında
ayrıca almanca tercümesi olan “Volkshaus Darmstadt” adı da kullanılabilir.
2. Derneğin merkezi Darmstadt’tadır.
2. Dernekler kütüğüne kayıt ve kamu yararına olma statüsü için dilekçe verme
1. Yönetim derneğin dernekler kütüğüne kaydı ile görevlidir. Dernekler kütüğüne kayıt
işlemleri sonrası derneğin adı “e.V.” eki ile tamamlanacaktır.
2. Yönetim ilgili maliye müdürlüğünde derneğin kamuya yararlı dernek olarak tanınması için
dilekçe vermekle yükümlüdür. Kamuya yaralı dernek olarak tanındıktan sonra derneğin
adı yönetim kurulu tarafından uygun olarak bu tanımla eklendirilebilir.
3. Yönetim kurulunun sicil mahkemesi ve maliye tarafından istenilen ve sadece yazılım
şeklini içeren tüzük değişikliklerini genel kurula danışmadan değüştirme hakkı vardır. Bu
durumlarda zönetim kurulunun üyeleri 14 gün içerisinde tüzüğün son durumunu basılı
olarak iletmesi yeterlidir.
3. Derneğin ilke, amaç ve kamuya yararlı olması
1. Dernek parti politikası olarak tarafsızdır ve demokratik ve insan hakları ilkelerine sadık
kalmayı taahhüt eder.
2. Dernek göçmenlerin ve göçmen kökenli alman vatandaşlarının hakları için ve her tür
ayrımcılığa karşı mücadele eder ve (örneğin panel, seminerler ve kurslar ya da tanışma
festivalleri gibi) etkinlikleriyle entegrasyona yardımcı olur.
3. Derneğin hedefi halkların kaynaşmasına katkıda bulunmak ve bu kaynaşmayı kurslar ve
seminerler aracılığıyla, kültürel etkileşim ve başka sosyal faaliyetlerle desteklemektir.
4. Dernek olanakları ve tüzüksel amaçları çerçevesinde gençliğe yönelik (taraftar projeleri,
müzik kursları vs. gibi) çalışmalar yapar ve bu yönde diğer kurumlarla beraber çalışır.
5. Dernek kadın-erkek eşitliği için mücadele eder ve hem (kadın grupları, kadınlar için dil ve
entegrasyon kursları gibi) etkinlikleri hem de eylemleriyle bu ilkeye uygun hareket eder.
6. Dernek olnakları çerçevesinde ve ayrıca diğer kurumlarla işbirliği yaparak aydınlanma,
eğitim ve meslek eğitimi konularında (örneğin seminerler, iş başvurusu kursları ya da dil
kursları gibi etkinliklerle) destek verir.
7. Dernek sadece ve sadece vergi yönetmeliğinin “vergi muafiyetli amaçlar” bölümüne
uygun amaçlara uygun kamuya yararlı faaliyetler gösterir.
8. Derneğin olanakları sadece tüzüğüne uygun amaçlar için kullanılabilir. Üyeler derneğin
mali olanaklarından yararlanamazlar. Yönetim kurulu üyeleri fahri olarak çalışır ve maaş
ya da ücret almazlar. Sadece masraf ve harcamalar karşılanır. Hiç kimse derneğin tüzüğü
dışındaki amaçlarla yapılan harcamalar ya da aşırı yüksek ücret ödenerek korunamaz.
9. Derneğin kapanması ya da kamuya yararlı statüsünü laybetmesi durumunda derneğin
tüm mal ve varlıkları eşit olarak Amnesti İnternational Almanya Seksiyonu ve Heyya Sor
Kudistane (kürt kızılayı) Almanya arasında sadece ve sadece kamu yararına, insani ve
sosyal amaçlar için kullanılmak üzere dağıtılır. Halkevı Darmstadt e.V. derneğinin
kapandığı süreçte bu kurumların da faal olamamaları durumunda derneğin varlıkları
entegrasyon ve halkların kaynaşması konularında faaliyet gösteren bır başka kamuya
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yararlı kuruma devredilecektir. Üyelere sadece 6. maddenin 1. fıkrası çerçevesinde
toplanan katılım payları iade edilebilir. Varlıkların ileride nasıl kullanılacağı konusunda
yapılacak değişiklikler ancak maliyenin verdiği onay sonrası geçerlilik kazanır.
Üyelik
1. Kuruluş toplantısına katılan, tüzüğü kabul eden ve bunu onaylayan kişiler otomatikman
derneğin üyesidirler ve tekrar üyelik için başvurmaları gerekli değildir.
2. Her yetişkin kimse derneğe üye olabilir.
3. Üyelik için yönetim kuruluna yazılı bir üyelik dilekçesinin verilmesi gereklidir.
4. Yönetim kurulu dilekçe ulaştıktan sonraki 30 gün içerisinde bu konuda serbestçe takdir
hakkını kullanır. Dilekçenin kabul edilmemesi durumunda başvuru sahibine gerekçe
açıklamak zorunda değildir. Ancak bir sonraki genel kurulda kabul edilmeyen üyelik
başvuruları hakkında tüm üyeleri bilgilendirmek zorundadır.
Üyeliğin sona ermesi
1. Üyelik ölüm, üyelikten atılma, üyelik sicilinden kaydın silinmesi ya da dernek üyeliğinden
çıkıldığında biter.
2. Dernek üyeliğinden her zaman çıkılabilir ve bunun için yönetim kuruluna yazılı bir
başvuru yeterlidir.
3. İki kez yazılı olarak ikaz edilmesine rağmen iki aylık üyelik aidatını ya da katılım payını
ödemeyen bir üyenin kaydı yönetim kurulu kararı ile üye sicil listesinden silinebilir. Bunun
için ikinci yazılı ihtarın üzerinden 30 gün geçmiş olması ve bu ihtarda üyeliğin silineceğinin
belirtilmiş olması gereklidir. Karar üyeye yazılı olarak iletilir.
4. Bir üye kabaca kusurlu olarak derneğin çıkarlarına aykırı hareket ettiğinde yönetim
kurulu kararı ile üyelikten atılabilir. Yönetim kurulu bu kararı almadan önce üyeye yazılı
ve/veya sözlü olarak savunma yapma olanağı vermek zorundadır. Yönetim kurulunun
kararı gerekçeli olarak ve yazılı bir şekilde üyeye iletilir. Bu karara karşı üyenin genel kurul
nezdinde itiraz hakkı vardır. İtiraz dilekçesi karar eline geçtikten sonraki bir ay içerisinde
yönetim kuruluna verilmelidir. Yönetim kurulu bu dilekçeyi bir sonraki üye toplantısı
(Genel Kurul)nda gündeme almakla yükümlüdür. Bu toplantıda üyeler üyelikten atılma
konusunda nıhai kararı verir. Bu toplantıya kadar olan sürede ilgili kişinin üyeliği askıya
alınır. Üye toplantısı (Genel Kurul)nda yönetim kurulunun kararı iptal edildiğinde üye
üyeliği askıya alındığı dönem için aidat ödemek zorunda değildir.
5. Üyelikten ayrılan üyelerin dernek varlıkları üzerinde bir hakkı yoktur. Ödenmiş aidat,
katılım payı ya da bağişlar dernek tarafından geri ödenmek zorunda değildir.
Üye aidatları
1. Üyelerden aylık aidat toplanır. Özel faaliyetler ya da derneğin mali sorunlarının halli için
ayrıca katılım payı toplanabilir.
2. Aylık aidatların ve katılım paylarının miktar ve ödeme koşulları genel kurul tarafından
belirlenir.
3. Yönetim kurulu bazı uygun durumlarda üyenin aidat, katılım payı ve harçlarını tamamen
ya da kısmen kaldırabilir. Yoksulluğun düzenli olarak ispatı gereklidir.
Üyelerin hak ve görevleri
1. Üyelerin derneğin faaliyetlerine ve etkinliklerine katılma hakkı vardır.
2. Üyeler üye toplantılarına katılarak oy verme ve yönetim kuruluna aday olma hakkına
sahiptir.
3. Üyeler yönetim kurulu toplantılarına katılma ve dilekçe verme hakkına sahiptir. Geçici
olarak katılımı kısıtlama ancak kişisel verileri koruma kanunu kapsamında mümkündür.

4. Üyeler derneğin organlarına dilekçe verme hakkına sahiptir.
5. Üyeler üyelik aidatlarını ve katılım paylarını zamanında ödemekle yükümlüdürler.
6. Üyeler derneğin çıkarlarını korumak ve bu çıkarlara karşı olan davranışlardan kaçınmakla
yükümlüdürler.
8. Derneğin organları
1. Derneğin organları üye toplantısı (Genel Kurul) ve yönetim kuruludur.
2. Yönetim kuruluna sadece dernek üyeleri seçilebilir.
9. Yönetim kurulu ve yönetim kurulunun yetki alanı
1. BGBnin 26 maddesi hükümlerine göre yönetim kurulu başkan, başkan yardımcısı,
sayman, dernek sekreteri ve azadan oluşur.
2. Dernek dışarıya karşı, özellikle mali konularda başkan ve sayman tarafından birlikte temsil
edilir. Diğer temsil vekaleti ihtiyac halinde yönetim kurulu kararıyla verilebilir.
3. Yönetim kurulu derneğin tüzükle bir başka organa devredilmemiş tüm işlemlerinden
yetkilidir. Özellikle şu görevleri vardır:
a) Üye toplantılarının hazırlanması ve çağrısı, gündeminin belirlenmesi
b) Üye toplantısı (Genel Kurul)nda alınan kararların uygulanması
c) İş yılının bütçesinin hazırlanması ve tesisi, muhasebesi ve yıllık raporun hazırlanması
d) Üyelik başvurularının karara bağlanması
e) Yönetim kurulunun ihtiyaç halinde yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek için
ücretli bir çalışanı görevlendirme hakkı vardır.
4. Yönetim kurulu altı aydan uzun süreli ve derneğe mali bağımlılık getiren anlaşmaları
imzalarken derneğin mali yapısını titizlikle göz önünde bulundurmak ve en az iki yönetim
kurulu üyesi istediğinde bu anlaşma imzalanmadan önce üyeleri bu konuda nihai kararı
verecek bir üye toplantısı (Genel Kurul)na çağırmak zorundadır.
10. Yönetim kurulunun seçimi ve görev süresi
1. Yönetim kurulu üye toplantısı (Genel Kurul) tarafından iki yıllık bir süre için seçilir. Ancak
yeni bir yönetim kurulu seçilene kadar görevde kalır. En çok oy alan beş aday yönetim
kurulunu oluşturur. Oyların eşit dağılımı halinde balotaj uygulanır.
2. Üye toplantısı (Genel Kurul) 3 kişiye kadar yedek aza seçebilir; azalar aldıkları oy sayısına
göre yedek listede sıralanır. Oy eşitliğinde kura çekilir.
3. Yönetim kurulundaki görev dağılımı kurul üyeleri tarafından yapılır.
4. Yönetim kurulu üyesinin dernek üyeliği sona erdiğinden yönetim kurulu üyeliği de
otomatikman düşer. Yönetim kurulundan bir üye dönemi dolmadan önce ayrıldığında
yedek listenin ilk sırasındaki yedek üye dönem sonuna kadar kalan sürede yönetim
kuruluna girer.
5. Yönetim kurulu üyelerinin sayısı 3 kişinin altına düşmüş ve yedek listede de kimse
kalmamışsa hemen olağanüstü bir üye toplantısı (Genel Kurul) düzenlenir.
11. Yönetim kurulunun toplantıları ve karar yetkileri
1. Yönetim kurulu kararlarını başkan ya da başkan yardımcısı tarafından yapılan çağrı
üzerine yaptığı toplantılarda alır, gündemin önceden açıklanmasına gerek yoktur. Çağrı
için 1 haftalık çağrı müddetine uyulmalıdır. Ancak yönetim kurulu düzenli yapılacak
toplantı günlerini ya da bir sonraki toplantının gününü de kararlaştırabilir; bu durumda
çağrı müddetine uyulması ve başkan ya da başkan yardımcısı tarafından davetiye
gönderilmesi gerekmez.
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Yönetim kurulu üç üye toplantıya katıldığında karar alabilme yetisine sahip olur. Karar
almada verilen geçerli oyların çoğunluğu belirleyicidir.
3. Yönetim kurulu bir iç tüzük hazırlayıp kararlaştırabilir. Ancak bu iç tüzük içerik olarak
dernek tüzüğüne ya da geçerli yasalara aykırı olamaz.
12. Üye toplantısı (Genel Kurul)
1. Üye toplantısı (Genel Kurul) derneğin en yüksek karar alma organıdır ve tüm üyelerden
oluşur. Her üye bir oya sahiptir.
2. Üye toplantısı (Genel Kurul) özellikle aşağıda sıralanan konularda yetkilidir:
a) Yönetim kurulunun yıllık raporunu dinleme ve yönetim kurulunun aklanması
b) Üye aidatlarının ve katılım paylarının belirlenmesi
c) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görevden alınması
d) Tüzük değişiklikleri ve derneğin feshi kararlarının alınması
e) Yönetim kurulunun verdiği bir üyelikten atma kararına karşı verilen itirazın karara
bağlanması
f) Aynı hedef ve ilkelere göre çalışan bir federasyona üye olma kararının verilmesi
g) Yönetim kurulu ya da bir üyenin dilekçesi ile gündeme sokulmuş özel önem içeren bir
konunun karara bağlanması
13. Üye toplantısına (Genel Kurula) çağrı
1. Olağan üye toplantısı (Genel Kurul) en az iki yılda bir mümkünse yılın ilk çeyreğinde
yapılmalıdır. Toplantı çağrısı yönetim kurulu tarafından 15 günlük müddete uyularak ve
gündemi de içerecek şekilde yapılır. Çağrı müddeti toplantı davetiyesinin gönderildiği
günün ertesindeki günle başlar. Davetiye üye tarafından derneğe yazılı olarak verilen en
son adresine gönderildiğinde üye toplantıya çağrılmış sayılır. Toplantı gündemini
yönetim kurulu belirler.
2. Her üye üye toplantısından üç gün öncesine kadar yönetim kuruluna yazılı olarak
başvurarak bir konunun gündeme eklenmesini isteyebilir. Yönetim kurulu onayladıysa bu
ek gündem üye toplantısı (genel kurul) başlarken toplantı başkanlığı tarafından üyelere
iletilir. Üye toplantısı (genel kurul) sırasında verilen gündem değişikliği ya da ek gündem
dilekçeleri üye toplantısı (genel kurul) tarafından karara bağlanır.
14. Olağanüstü üye toplantısı (Genel Kurul)
Yönetim kurulu derneğin çıkarları gerektirdiğinde ya da oy hakkına sahip üyelerin onda biri
tarafından gerekçe ve amaçlarını içeren yazılı bir dilekçeyle başvurduğunda ya da 9.
maddenin 5. fıkrasına göre en az iki yönetim kurulu üyesi istediğinde olağanüstü üye
toplantısı (genel kurul) çağrısında bulunur.
15. Üye toplantısının (Genel kurulun) karar alma yeterliliği
1. Üye toplantısı (genel kurul) toplantı başlarken seçilen ve bir başkan ve bir tutanak
katibinden oluşan toplantı başkanlığı tarafından yönetilir. Toplantı başkanlığı gündem ve
oylama sonuçları hakkında yazılı olarak tutanak tutar ve imzalar.
2. Oylamanın şeklini toplantı başkanı belirler. Ancak yönetim kurulu seçimi yazılı gizli oy
yöntemiyle yapılır.
3. Üye toplantısı (genel kurul) üye siciline kayıtlı üyelerin en az % 20si belirtilen saatte hazır
bulunduğunda kara alma yetisine sahip olur.Bu sayıya ulaşılamadığı durumda üye
toplantısı çağrısı tekrarlanır. Tekrar yapılan çağrı ile toplanan üye toplantısı (genel kurul)
her halukarda karar alma yetisine sahiptir.

4. Üye toplantısı (genel kurul) kararları genellikle kullanılan oyların salt çoğunluğu ile alınır,
çekimser oylar geçersiz kabul edilir. Ancak tüzük değişiklikleri için kullanılan geçerli
oyların 3/4ü çoğunluk, derneğin feshi için ise kullanılan oyların 8/10i oranında çoğunluk
gereklidir.Derneğin amacının değiştirilmesi için tüm üyelerin onayı gerekir; toplantıya
katılmayan üyelerin onayı yazılı olarak alınır.
5. Seçimlerde kişiler seçilir, liste seçimi yapılamaz.
16. Çalışma grupları
Yönetim kurulu üyeleri derneğe üye olmayanların da katılabileceği derneğin amaç ve tüzüksel
faaliyetlerine uygun çalışma grupları oluşturmaları için motive etmeye ve bu konuda
desteklemeye yetkilidir.
17. Derneğin feshi
1. Derneğin feshi ancak bir üye toplantısında (genel kurul) kullanılan geçerli oyların 8/10i
oranında kabul oyu ile karara bağlanabilir. (Madde 15, 4. Fıkra)
2. Üye toplantısı (genel kurul) tarafından başka bir karar alınmadığı takdirde başkan ve
sayman ortak yetkili olarak tasfiye ile görevli kayyumluk yaparlar.
3. Tasfiye sonrası kalan mal varlığı 3. maddenin 9. fıkrası hükümlerine göre kullanılır.
4. Ykarıdaki hükümler dernek bir başka nedenle feshedildiğinde ya da statüsünü
kaybettiğinde de uygulanır.
18. Son hükümler
1. Bu tüzükte düzenlenmemiş konularda Federal Almanya Cumhuriyeti medeni kanununun
hükümleri geçerlidir.
2. Alınacak kararın kendisi ile ilgili bir düzenlemeyi ya da hukuki bir işlemin başlatılması veya
sonuçlandırılması ile ilgili olduğu durumlarda ilgili üye oy hakkına sahip değildir.
19. Kabul hükmü
Bu tüzük 22.01.2009 tarihinde yapılan kuruluş kurulunda kabul edilmiş ve tüm kurucu üyeler
tarafından imzalanmıştır.

