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  §1.Adı ve Merkezi

1-Remscheid  Alevi  Toplumu  Almancası  „Alevitische  Gemeinde  Remscheid 
e.V“. Remscheid Sulh Mahkemesi Dernekler siciline kayıtlı yetkili mahkeme, 
Remscheid Asliye Hukuk Mahkemesidir.

2- Remscheid  Alevi  Toplumu‘nun  Merkezi   Lenneperstrasse  1,  42855 
Remscheid 

3-Remscheid  Alevi  Toplumu,  Almanya  Alevi  Birlikleri  Federasyonu‘na 
(Alevitische Gemeinde Deutschland e.V.) üyedir.

           Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (Alevitische Gemeinde Deutschland e.V.)
           StolbergerstrStr. 317  -  50933 Köln

 Remscheid Alevi Toplumu‘nun Gençlik Kolları, kamu yararına faaliyet yapan
„Almanya Alevi Gençlik Birliği“, Almanca  tanımlamasıyla 
‚Bund der Alevitischen Jugendlichen in Deutschland e.V.“ üyesidir.

Remscheid Alevi Toplumu´nun Kadın Kolları, kamu yararına faaliyet yapan
Almanya Alevi Kadınlar Birliği üyesidir. 

Bu konuda üst kurumlarla  ortak çalışmalar yapılır, projeler üretilir ve hayata 
geçirilir.

Remscheid Alevi Toplumu, merkezi 50933 Köln olan ‘YOL – Alevitisches 
Bildungs- und Medienwerk in Europa e.V.“ adı altında kamu yararına 
faaliyette  bulunan  bulunan  YOL  –  Avrupa  Alevi  Eğitim  ve  Medya  Kurulu  
üyesidir

         §2 Amaçları 

1-Anayasanın 7. Maddesi 3. Fıkrasında tanımlanan inanç topluluğu haklarına 
uygun olarak kurulu, merkezi 50933 Köln‘de olan  ‚  Almanya Alevi  Birlikleri  
Federasyonu“ çerçevesinde faaliyette bulunan bir yerel kurumdur. 
Böylelikle Remscheid  Alevi Toplumu İnanç ve Kültürel anlamda bir toplumsal  
kurumdur. Bu bağlamda  Almanya  Alevi Birlikleri Federasyonu kararlarını ,  
kendi sorumluluk yöresinde faaliyete geçirir. 
Remscheid  Alevi  Toplumu  yapacagı  tüm  çalışmalarını  Federal  Almanya  
yasalarına uygun olarak yürütür. 

2-Remscheid  Alevi  Toplumu  partiler  üstüdür  ve  bu  nedenle  hiçbir  siyasi 
organa  bağlı  degildir.   Hukukun  evrensel  ilkelerine,  insan  hak  ve 
özgürlüklerine saygılıdır ve bu ilkeleri her koşul altında savunur. 

3-Remscheid Alevi Toplumu, tüzük amaçlarını doğrudan veya üyeleri aracılığı 
ile gerçekleştirir 



4-  a)  Remscheid  Alevi  Toplumu´nun  temel  amacı,  Alevilerin  inançsal    ve 
kültürel değerlerini korumak, geliştirmeleri  için çalışmalar yapmak ve bunu bir 
sonraki  nesile  aktarmaktır. Remscheid Alevi  Toplumu,yapacağı  çalışmalarla 
Alevilerin sosyal ve kültürel alanda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. 

b)  Remscheid Alevi  Toplumu, Alevi-Bektaşi  kültürünü,  inancını ve öğretisini 
tanıtmak  ve  gerçekleştirmek  için  cemevleri  ve  kütüphaneler  açar,  geceler, 
konferanslar, seminerler, paneller, tiyatrolar ve kurslar gibi etkinlikler düzenler, 
bunun yanısıra basın  ve yayın çalışmaları yapar.

c)  Remscheid  Alevi  Toplumu  Almanya´da  umumi  okullarda  Alevi  inancını, 
kültürünü  ve  temel  ilkelerini  baz  alan  din  derslerinin  verilmesi  için  destek 
oluşturur ve bu amacın gerçekleşmesi için yerel faaliyetlerde bulunur.

e) Remscheid Alevi Toplumu, Alevi inancının ve cemevlerinin Türkiye´de
anayasal temelde hak kazanmalarını ve bu yasal teminatın sabit kalması için
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu´nun tüm faaliyetlerine destek sağlar ve 
siyasal çizgisini takip eder.

1-Remscheid Alevi Toplumu,  inançlar ve mezhepler arasında karşılıklı saygı 
sevgi  ortamının  yaratılması,  ön  yargıların  ortadan  kaldırılması  konusunda 
özen  gösterir  ve  bu  doğrultuda  gereken  tüm  çalışmaları  yapar.  Toplumda 
hoşgörüyü,  barışı kalıcı  kılmak  için  Avrupa´da  Alevi-Bektaşi  inancını, 
felsefesini ve kültürünü  benimseyen ve destekleyen demokratik, laik, kültürel, 
siyasal ve inanç  bazındaki tüm örgüt, kurum  ve kuruluşlarla ilişkiye geçer ve 
gerektiğinde birlikte çalışmalar yapar. 

2- Remscheid  Alevi  Toplumu,  insanların  ayrı  ırklara,  dinlere,  inançlara 
mezheplere,dillere ve cinsiyetlere tabi olmasından doğacak ayrıcalıklı ve ırkçı 
uygulamalara  ve  davranışlara  kökünden  karşı  çıkar.  Bu  nedenle  Alevi’lerin 
ilkesi olan ´´72 Millete Aynı Nazarda Bakmalıyız´´ düşüncesinden yola çıkarak, 
kurumun çatısı  altında  kesinlikle herhangi  bir  ulusu, milleti,  siyasi  partiyi  ve 
siyasi önderi temsil eden Bayrak, Flama, Posterler ve Semboller asılmasına 
müsade  etmez.  Remscheid  Alevi  Toplumu  bağlı  bulunduğu  çatı  örgütü 
AABF‘nin  bağımsızlık  ilkesini  dikkate  almakta  ve  uygulamada  kesinlikle 
tereddüt etmez, bu konuda tüzüğe aykırı hareket edenler hakkında gereken 
yasal işlemi yapmakta  yükümlüdür

3-Remscheid  Alevi  Toplumu,  Dünya´daki  Alevi-Bektasi  inanc  ve  kültür 
öğretisine bağlı musahip kurumlarla ve temsilcileriyle, dostça ilişkiler  geliştirir, 
bunun  yanısıra  aydın,  laik,  demokratik,  eşit  ve  çağdaş  bir  yaşam   için 
mücadele veren, tüm demokratik kurum ve kuruluşlara dayanışma gösterir.

4- Remscheid  Alevi  Toplumu  sahibi  oldugu  Lenneperstrasse1-42855 
Remscheid´deki  kurum  binasının  bakımı  ve  topluma  hizmet  verebilecek 
standartlara uygun olması için,  yönetim kurulu aracılığı ve kararı ile gerekli 
çalışmaları ve harcamaları yapmakta mükelleftir.



         
§3 Kamu Yararlığı

1-Remscheid  Alevi  Toplumu  yalnız  ve  doğrudan,  vergi  muafiyetli 
yönetmenliğine (Steuerbegünstigte Zwecke § 52 AO) uygun olarak toplumsal 
ve inançsal alanlarda kamu yararına uygun amaçlar güder. Remscheid Alevi 
Toplumu çalışmalarını karşılıksız yürütür ve bu konuda sade kendi ekonomik 
çıkarlarını baz  alan  çalışmalar  yapmaz.  Etkinliklerden,  bagış  ve   üyelik 
aidatından  elde  ettigi  gelirlerini  ancak  ve  ancak  tüzügün  amaçları 
doğrultusunda  kullanır.  Dernek  üyeleri  dernek  gelirlerinden  pay  alamazlar. 
Üyeler,  ayrılma  veya  Remscheid  Alevi  Toplumu'nun  feshi  durumunda 
Remscheid Alevi Toplumu varlığından kendi ödedikleri aidatların ve bağışların 
geri  iadesi   ve  buna  benzer  başka   bir  hak  iddiasında  bulunamazlar. 
Remscheid Alevi Toplumu'nun kurullarında seçilen ve görev alan yöneticiler 
'Fahri  Görevli'  oldukları  için,  yaptıkları  hizmet  karşılığında  ücret  talep 
edemezler, “Yapılan tüm vazifeler, ücretsiz ve fahri anlamdadır”.
2-Federal Gelir Vergisi mevzuatının 3.maddesi 26 a. Bendine uygun sözleşme 
dahilinde,  “götürü  usülü  fahri  görev  ücreti”  kurum organları  üyelerine  veya 
icraatları karşılığında  kurs verenlere verilebilinmektedir.
3-Bunun  dışında  kurumun  üyeleri  ve  görevli  elemanları,  Federal  Medeni 
Kanunu´nun  670.  maddesinde  öngörülen  masraf  tutarları  hükmü  dahilinde 
masraf ödeneği alabilmektedirler. Bu husus özellikle “yol masrafları, kurum için 
yapılan seyahat masrafları, posta ve telefon  masrafları” gibi harcamalar için 
geçerlidir. Bununla ilgili tüm harcamalar yönetim kurulu kararı ve buna ilaveten 
ödeme makbuzu ve döküm karşılığı belgelenmelidir. 

         Remscheid Alevi Toplumu ´nun  Gelir Kaynakları

a) Üye aidatlarından
b) Bağışlardan
c) Düzenledigi Projeler ve Kültürel Faaliyetlerden vs.sağlar.

a)

           §4 Üyelik

1-)Remscheid Alevi Toplumu nun tüzüğünü programını kabul eden ve uyan 
her 18 yaşını doldurmus birey üye olabilir. Üyelik başvurusunun  yazılı olarak 
yönetim kurulu'na sunulması gerekir. Yönetim kurulu yazılı başvuruyu  inceler 
ve en geç 1 Ay  içinde karar verir. Yönetim  kurulu'nun üyelikle ilgili  kararına 
yanlızca başvurudan sonra takip eden ilk 'Genel Kurul'da itiraz edilebilir. Genel 
Kurul kararı salt çoğunlukla bağlayıcıdır.

2)Üyeliğin sona  ermesi  ancak  Remscheid  Alevi  Toplumu'nun  feshi,  üyenin 
hakka  yürüyüsü,  üyenin  çık  ış     dilekçesini   yönetime  sunması ve  ihraç 
durumunlarında son bulur. Üyelikten çıkmak isteyen üyeler, istifalarını yönetim 
kuruluna en az üç ay önceden yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu süre 
içinde üyelik aidatının ödenmesi zorunludur. 



Remscheid  Alevi  Toplumu   tüzük  ve  amaçlarına aykırı davranan  üyenin  
üyeliğine son verilebilinmesi için, yönetim  kurulu  tarafından üyenin  ihrac  
edilmesini ve  gerekçelerini içeren yazılı talebin disiplin  kurulu'na sunmasıyla 
işleme alınır. Bu konuda disiplin kurulu´nun, tarafları dinledikten sonra alacagı 
kararı bağlayıcıdır. Disiplin Kurulu aldığı kararı yazılı olarak yönetim kurulu'na 
ve ihraç edilen bireye bildirmek  zorundadır.  Bu  alınan üye ile  ilgili  kararın 
degistirilmesi veya feshi için, bu karardan sonra takip eden ilk Genel Kurul'da 
yazılı olarak  üyeler  tarafından itiraz  edilebilinir.  Bu  kararın Genel  Kurul  
gündeminde  görüşülmesi ve  degiştirilmesi için Genel  Kurul'un salt 
çoğunlukla  (51%)  alacağı karar  bağlayıcıdır. Bu  süre  icinde  üyelik 
dondurulmuş sayılır.

1) Remscheid Alevi  Toplumu Kurumu içinde üye veya  yönetici  konumunda 
bulunup da, kurumun tüzüğüne aykırı harekette bulunmuş, toplumun huzurunu 
bozmuş, maddi veya manevi zarara uğratmış, çalışmalarını engellemiş ve bu 
sebeplerden dolayı   kendi istegiyle  üyeliğine son vermiş veya ihraç edilmis 
kişilerin tekrar üyeliğe başvuruları yönetim kurulunca kesinlikle kabul edilemez. 
Bu hususta bu kişilerin üyeliğe tekrar kabul edilebilinmesi için, Genel Kurul'a 
üyelerin en az 75% (¾)   katılımı ve bunu bu mevcudiyetin yine 75% (¾)  
onaylayan (gizli oylama) kararı  gerektirir.

2)Arka arkaya üç (3) aylık aidatını neden göstermeksizin ödemeyen üyelere, 
ilk etapta yazılı ihtar mektubu yollanır ve dört (4) hafta içerisinde üye aidatının 
ödenmesi  istenir.  Bu süre  içinde (4–Dört  Hafta)  yine  ödeme yapılmamışsa 
ikinci bir ihtarname yollanır ve yine (2– İki Haftalık) bir süre daha tanınır. 
Bu süre içinde de ödenmediği takdirde, üyenin üyeliğine  gerekçe bildirilmeden 
son verilir.

Aynı zamanda  AABF  çatısı altında birden fazla  kuruma (AKM) üye olanlar  
bunu bildirmek  zorundadırlar ve  ancak bir  kurumda (Aktif  Üye)  seçme ve  
seçilme hakkına sahiptirler, bu durumda kişinin aktif veya pasif üyelik durumu 
baştan belirtilmelidir. AABF  çatısı altında kardeş kurumlardan Ihraç edilmiş 
şahıslar kesinlikle  Remscheid Alevi Toplumu üyeliğine kabul edilmez.
Bu  kişinin üyeliginin  Remscheid  Alevi  Toplumu Yönetim Kurulu tarafından  
işleme alınması ve karara bağlanabilinmesi  için,  öncelikle  AABF  Yönetim  
Kurulunun  onayı gerektirir.

          §5 Üye Aidatı 

Ögrenciler (Meslek yapanlar dahil)  (Beş)     5,00€ 
Evli Çiftler **                               (Yirmibes)  25,00€
Tek kişi                                           (Onbes)  15,00€ 
Dul Bayanlar   ****                               (On)   10,00€

**Iki kişinin üyelik aidatı
****Eşi vefat etmiş olanlar

Üyelerin hepsi yukarıda belirtildiği gibi aidat vermekle hükümlüdür. 
Üyeler,  üyelik  aidatlarını,  kurumun  adına açılmış olan  banka  hesabına 
yatırmaları gerekir.



        §6-  Remscheid Alevi Toplumu´nun Organları 

a)-Genel Kurul (Kurultay)
b)-Yönetim  Kurulu 
c)-Denetleme Kurulu 
d)-Disiplin Kurulu
e)-Kadınlar Kolu
f)-Gençlik Kolu
g)-İnanç temsilcisi (Dede veya Ana)

          §7- Genel Kurul (Kurultay)

1)-Genel Kurul  Remscheid Alevi Toplumu´nun en yetkili  organıdır ve aldığı  
kararlar bağlayıcıdır.  Genel Kurul iki senede  bir kere, yılın ilk (altı ayında)  
yarısında olağan toplanır.

2)-  Remscheid  Alevi  Toplumu  Yönetim  Kurulu,  Olagan  Genel  Kurul  
bildirgesini en az 4 hafta önce Üyelerine yazili davetiye sekliyle, posta yolu ile 
veya imza karşılığı  elden verir. Genel Kurulun yapılacağı yer, tarih, saat ve 
gündem maddeleri bu davetiyenin içeriğinde belirtilmelidir.

3)-Üyeligi  üç  (3)  ayı  tamamlanmamış  üyeler,  üyelik  aidatını  üç  (3)  ay   
ödememiş  üyeler  ve  üyelikleri  dondurulmuş  üyelerin  Genel  Kurul'a  
katılma hakları vardır, fakat kesinlikle seçme ve seçilme hakları yoktur.

4)- Genel Kurul'da salt çoğunluk gerektiren kararlar için üyelerin yarısından 
bir   fazlasının  (51/100)  temsili  halinde,  karar  yetkisine  sahiptir  (Üyelikleri  
dondurulmuş  üyeler  ve  3  üç  ay  üyeligini  tamamlamamış  veya  ödememiş  
üyeler bu sayıma dahil değildir)

5)-Genel  Kurul'da,  üyelerinin   “75%  “  3/4”  gibi  mutlak  çoğunlugu   
gerektiren katılım ve karar onaylamaları haricinde , diğer alınacak genel 
kararlar salt çoğunluk (yarısından bir fazla / 51 %)  ile alınır. 

6)-Genel Kurul  için gerekli olan   salt çoğunluk   sağlanamadığı zaman, 
aynı gündem  maddeleri ile iki (2) hafta sonra  tekrar toplanır. .
 Bu yapılacak olan 2. Genel Kurul toplantısında, kesinlikle mevcudiyet  
çoğunlugunun  aranmayacagı  ve  katılım  ne  olursa  olsun,   alınan  
kararların “salt çoğunluk”,  bağlayıcı olacagı özellikle belirtilir. 

7)-Mutlak  çoğunluk  ve  katılım  gerektiren Genel  Kurul  kararlarında   
mevcudiyet sayısı  yetersizse,  iki  hafta  sonra  aynı  gün,  saat  ve  yer  
olmak  suretiyle tekrar toplanılır.  Bu yapılacak ikinci  Genel Kurul´da  
alınacak  kararlar  için,  yine  mevcudiyet  sayısı  aranır  ve  bu  sebepten  
dolayı mutlak çoğunluğun  katılımı ve kararı  gerektirir.
Mevcudiyet  sayısının   tekrar  yetersizligi  halinde,  görüşülmeye  ve  
oylamaya  sunulmak istenen konuların red edildigi kabul edilir.

**“Bu  hususta  ikinci  bir  davetiyenin   çıkmayacagı  için,  ilk  yollanan  
davetiyede bu çağrı açıklaması mutlaka yapılması gerekmektedir.”



8)-Genel Kurulda tüzükteki belirtilmiş organlar gizli oylamayla seçilir. 
Her  üye,  her  seçim   işleminde  yalnız  bir  oy  hakkına  sahiptir  ve  bu  oyu  
üyenin kendisinden başkası kullanamaz.. 
Vekaleten oy hakkı kullanımı mümkün degildir.
Okuma  veya  yazma  engelli  olanlar  Divan  Üyeleri  eşliğinde  oylarını  
kullanmalıdırlar. Aksini yapanlar tüzüğe aykırı hareket etmiş olurlar.

9)- Genel Kurul, çalışma yöntemini kendisi belirler ve kurultayı yönetmek için
üç kişiden oluşan bir Divan Kurulu seçer.
Divan  Kurulu  üyeleri  Remscheid  Alevi  Toplumu   veya   Almanya  Alevi   
Birlikleri Federasyonu  üyeleri (Alt kurumlar dahil olmak suretiyle) arasından  
seçilir,   bir  Başkan  ve  iki  üyeden  oluşur.  Divan  Kurulu   üyeleri  diğer  
seçilecek organlara aday olamazlar (seçme ve seçilme hakları yoktur).

10)-Genel Kurul`un alacagı kararları Divan Kurulu sekreteri tutanak şeklinde 
rapor eder. Bu tutanak, Divan Kurulu üyeleri tarafından, her bir sayfa olmak 
üzere imzalanır ve kurumun Yönetim Kurulu'na teslim edilir.

11)-Olagan  Genel  Kurul,  Remscheid  Alevi  Toplumunun  kurullarını  seçer,  
faaliyet raporlarını değerlendirir ve hüküm (onaylar veya itiraz eder)  bağlar.

12)-Remscheid  Alevi  Toplumu'nun  taşınır  ve  taşınılmazların  satımını,  
kurumun feshini, tüzel kisiliğinin değişimi hususundaki kararları Genel Kurul  
alır.

13)-Üye  aidatlarının  asgari  tutarı  Genel  Kurul'da  görüşülür  ve   kurumun  
ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilir.

          §8- Olaganüstü Genel Kurul

Yönetim Kurulunun gerek duyması halinde veya      üyelerin üçte birinin 1/3   
yazılı  gerekçeyi  içeren başvuru talebi  Yönetim Kuruluna  sunulduğu   
takdirde, Yönetim Kurulunca Olaganüstü Genel Kurul çağrısı yapılması 
gereklidir .

          §9-Yönetim Kurulu

1)-Yönetim Kurulu (7) yedi  asil  ve (3) üç yedek üyeden oluşur ve  Olağan  
Genel Kurul tarafından 2 yıllığına seçilir.

2)-Genel Kurul toplantısı akabinde yapacagı ilk toplantıda Yönetim Kurulu  
kendi arasında görev dağılımı yapar.



Yönetim Kurulu Görev Dağılımı:
1.-Başkan
2.-Başkan Yardımcısı
3.-Sekreter
4.-Sayman
5.-Sayman Yardımcısı
6.-İnanç ve Kültür Sorumlusu
7.-Kadınlar ve Gençlik Kolu Sorumlusu

3)-Remscheid Alevi Toplumu yasal anlamda Başkan,  veya Başkan Vekili ile 
beraber Sekreter veya Sayman tarafindan temsil ediliir (Yürütme Kurulu).

4)-Yönetim Kurulu  Remscheid Alevi Toplumu'nun iki Genel Kurulu arasındaki
işlerini  koordine eder,  Genel Kurulun ve Yönetim Kurulunun aldığı kararlar  
geregi yürütür ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapar.

5)-Bir üyenin yönetimden ayrılması durumunda, geriye kalan süre için en fazla 
oy alan yedek üye, ayrılan üyenin yerine asil üye olarak görev başına gelir.

6)-Yönetim Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır. Oy eşitliği durumunda
karar alınmamış sayılır.

7)-Yönetim Kurulu toplantıları başkan tarafından, onun yokluğunda Başkan 
vekili tarafından yönetilir. Başkan ve vekilinin toplantıda bulunmaması 
durumunda, toplantıyı  Sekreter yönetir.Yönetim Kurulu'nun karar alabilmesi  
hususunda, yapılacak olan toplantıya Başkan'ın asil üyelere yapacagı çağrı  
gerektirir.
Toplantıya katılamayan üyelerin yerine yedek üyelere sırasıyla çağrı yapılır.
Yönetim Kurulu'nun karar alabilmesi için en az 4 asil üyenin toplantıda 
mevcudiyeti esastır. 
Bu durumda, yedek üyelerin katılamaması durumunda bile (4)  dört  üyenin  
alacagı kararlar geçerlidir.

8)- Yönetim Kurulu kararları Sekreter tarafından kaleme alınır ve mevcut 
           Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

9)-  Senede en az bir  defa Yönetim Kurulu Başkanı  Genişletilmiş Yönetim  
Kurulunu (Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulu üyeleri, Gençlik Kollarından bir 
Üye  ve  Kadınlar  Kolundan  bir  Üye  veya  gerektiğinde  tüm  kurul  üyeleri)  
toplayıp, kurumun faaliyetleri hakkında karşılıklı bilgi  alışverişinde bulunur ve 
gelecekte yapılacak olan çalışmalar hakkında görüş bildirilir.

10)-Yönetim Kurulu Genel Kurul için gerekli  çalışma raporlarını hazırlar ve  
üyelerine sunar.

11)- Yönetim Kurulu üç ayda bir  'Üye Toplantısı' çağrısı yapar ve yapılacak 
olan  bu   toplantılarda  da  üyelerini,  yapılan  veya  yapılacak  olan  bütün  
çalışmalar  (AABF  çalışmaları  da  buna  dahil)  hakkında   bilgilendirir.  Bu  
toplantıların zamanını içeren bilgi çağrısı (Telefon veya elektronik posta yolu 
aracılığı ile) en  az bir hafta  önce  yapılmalıdır.



        §10-Denetleme Kurulu 

1)-Denetleme Kurulu üç asil  ve iki  yedek üyeden oluşur ve Olağan Genel  
Kurul  tarafından iki (2) yıllığına seçilir. 
Genel Kurul akabindeki ilk toplantısında görev dağılımı yapar ve Başkanını  
seçer ( Başkan ve iki asil üye).
Bir Üyenin Denetleme Kurulu üyeliğinden ayrılması durumunda, geriye kalan 
süre için en fazla oy alan yedek üye, ayrılan üyenin yerine asil  üye olarak  
görev başına gelir.

2)-Denetleme  Kurulu  (3)  üç  ayda  bir  toplanır.  Bu  toplantıda   Yönetim  
Kurulu'nun kararlarını , kurumun gelir ve giderlerini denetler, Genel Kurul için 
rapor tutar ve bunu üyelere bilgi olarak sunar.

3)-Denetleme Kurulu Üyeleri,  Yönetim  Kurulu'nun kararlarını, çalışmalarını  
gelirlerini  ve giderlerini  içeren raporu, üyelerine Genel  Kurul'da sunmakla  
zorunludur. 

          §11-Disiplin Kurulu 

1)-Disiplin Kurulu üç asil ve iki yedek üyeden oluşur ve Olagan Genel Kurul  
tarafından iki (2) yıllığına seçilir. Genel Kurul akabindeki ilk toplantısında görev 
dağılımı yapar ve Başkanını seçer ( Başkan ve iki asil üye). 
Bir  Üyenin  Disiplin  Kurulu  Üyeliğinden ayrılması  durumunda,  geriye  kalan  
süre için en fazla oy alan yedek üye, ayrılan üyenin yerine asil  üye görev  
başına gelir.

2)-Disiplin Kurulu, Remscheid Alevi Toplumu tüzüğünün amaç ve ilkelerine  
uymayan,  toplum içinde huzursuzluk yaratan,  görevlerini  buna göre yerine  
getirmeyen, kuruma  ve  bağlı  bulunduğumuz  üst  kurumlara  maddi  veya  
manevi zarar veren,  veya kurumun çalışmalarını ve hedeflerini engellleyen  
üyeler  hakkında,  caydırıcı (Ihtar) veya uzaklaştırıcı (ihraç) kararlar  alır  ve  
uygular.  İhraç  için  Yönetim  Kurulu'nun  bu  hususta  yazılı   başvuru  talebi  
gereklidir.

3)-Disiplin Kurulu kararlarını zapta alır.  Bu dosya  ile ilgili raporları, dahil olan 
kişi  veya kişilerin ismini, gündem noktalarını, yer ve tarih belirtilen bilgi ve  
belgeleri   Disiplin  dosyasında muhafaza eder.   Karar  metni  (Yer  ve  Tarih  
Belirtilmeli),  kararı  alan  mevcut  Disiplin  Kurulu  üyeleri  tarafından  
imzalanmalıdır.

4)-Disiplin Kurulu aldığı kararı, Yönetim Kuruluna, Denetim Kuruluna ve ilgili  
üyeye yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

5)-Disiplin  Kurulunun  kararlarına  karşı  üyeler,  bir  sonraki  Genel  Kurul'da  
itirazda bulunabilirler. Genel Kurul'dan çıkan karar bağlayıcıdır, bu hususta
alınan kararın geregi yapılır ve  bu konu bir daha gündeme alınmaz.



            §12- İnanç Temsilcisi

1)-Remscheid Alevi  Toplumu'nun İnanç temsilcisi  bir  Dede veya  Anadan  
oluşur.

 2)-İnanç  temsilcileri  Almanya  Alevi  Birlikleri  Federasyonu  (Alevitische  
Gemeinde Deutschland e.V.)  İnanç Kurulunun üyesidir ve çalışmalarını üst  
kurumun aldığı  temel kararlar ve hazırladığı  program çerçevesinde yerine  
getirir.   Bu  bağlamda AABF-  İnanç  Kurulu'ndan  aldığı  eğitim ve  program  
doğrultusunda,  görevi  toplumun  inanç  konularında  aydınlanmasını  
sağlamak ve  bu hususta gerekli manevi desteği sunmaktır.

          §13- Kadınlar Kolu

1)-Kadınlar Kolu, Remscheid Alevi Toplumu´nun kadın üyelerinden oluşur.

2)- Kadınlar Kolu´nun amacı kurumun (RAT) diğer kadın üyelerinin
          Remscheid Alevi Toplumu´nun aktivitelerine yoğun ilgi göstermelerini 
          sağlamak ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktır.

3)-Kadınlar  Kolu,  toplumsal  sorunları,  kadınların  ve  çocukların  temel  
problemlerini görüşmek ve çözüm arayabilmek için toplantılar, seminerler ve 
kurslar vs...organize eder.

4)-Kadınlar Kolu, kurumun bayanları arasından ve yine bayanlar tarafından  
seçilir ve birisi Kadınlar Kolu sözcüsü olmakla beraber beş (5) üyeden oluşur.

 

          §14- Gençlik Kolu

1)-Gençlik Kolu,  Remscheid Alevi Toplumu´nun genç üyelerinden ve üyelerin 
çocuklarından oluşur.

2)-Gençlik Kolu'nun görevi gençlerin sorunları ile ilgili seminerler, paneller, 
           konferanslar ve kurslar düzenlemek ve bu doğrultuda gençlerin sorunlarını
           çözebilecek  çalışmalar yapmaktır.

3)-Gençlik Kolunun amacı yaptığı çalışmalarla kuruma daha fazla çocuk ve  
genç kazandırmaktır.

4)-Gençlik Kolu, kendi yönetimini kendi içinden seçer (12 yaş ve 27 yaş arası) 
ve bir Başkan ve 6 asil üye olmak üzere 7 kişiden oluşur.

           §15- Remscheid Alevi Toplumu´nun feshi

1)-İlgili gerekçelerin mevcudiyeti ve bu gerekçeler hakkında görüşmek üzere
hazırlanan gündem noktası doğrultusunda toplanan olaganüstü genel kurul
kararı ile  Remscheid Alevi Toplumu´nun feshine hükmedilebilinir.



2)-Fesih hükmünün geçerliliği açısından kayıtlı tüm üyelerinin Olagan Genel 
Kurul'da  “  4/5”      mevcudiyeti   ve bunu yine kayıtlı tüm üye sayısının “¾ “oy 
çoğunlugu  ile alınan Fesih kararı gerekir.

3)-Remscheid Alevi  Toplumu´nun feshi  veya  mevcut  amaç ve  hedeflerinin  
ortadan kalkması durumunda, hazır bulunan aktif varlık, ancak ve yanlızca 
kamu  yararı  temelinde  kullanılabilir.  Varlık  üzerinde  tasarrufta  bulunma  
hükümleri,  ancak  ilgili  Maliye  kurumunun  hazırlayacagi  onay  bildirisinden  
sonra alınabilir ve uygulanabilir.
Remscheid Alevi Toplumu´nun feshi konu olduğunda, bakiye tüm  mal varlığı,
ilgili maliye kurumununda onayı alındıktan sonra “ Alevitische Gemeinde 
Deutschland e.V.” Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu´na devredilir. 
Bunun da feshi söz konusu ise, tesbiti yapılan varlık, ilgili kamu yönetmeliginin
52.  ve  takibi  maddelerince,  kamu  yararına  faaliyette  bulunan  diğer  Alevi  
topluluklarına devredilir.

4)-Alınan  fesih  hükmünün  takibi  ve  uygulanması  için  genel  kurulda  bir  
komisyon oluşturulur.

        §16- Tüzük ve  amaç degişikligi, tüzügün yeniden oluşturulması

1)-Tüzük degişiklikleri, amac değişiklikleri veya tüzügün yeniden oluşturulması 
ancak Yönetim Kurulu'nun teklifi veya 1/3 çoğunluğundaki asil üyelerin yazılı  
dilekçeleri üzerine Genel Kurul toplantısının gündem noktasına alınır.

2)-İlgili  Tüzük, ancak bu gündem maddesi üzerinden toplanan Genel Kurul  
kararı  ile degişebilir  veya  yeniden oluşturulabilir.  Yapılacak değişiklik  veya  
Tüzügün yeniden oluşturulması için alınacak hüküm için Genel Kurulda k  ayıtlı   
üye  sayısının   “  3/4”  dörtte  üç”     mevcudiyeti  ve  yine  bu  mevcudiyet    
sayısının “¾”dörtte üç” ile aldığı kararı  gerektirir. 
Amaç degişikliği içinde aynı mevzuat geçerlidir.
Remscheid Alevi  Toplumu´nun, Almanya Alevi   Birlikleri Federasyonu  
Üyeliğinden   çıkabilmesi   için,   Genel  Kurul'da,  kayıtlı  üyelerin  
“4/5”dörtte-beş” katılımı   ve bu mevcudiyet sayısının “¾”dörtte-üçü” ile 
aldığı karar  gerekir.

3)-Bu hususlar için kurulacak bir komisyon, çeşitli  teklifleri toplar, ve yalnız  
değiştirilecek veya yeniden oluşturulacak maddeler için müşterek bir taslağı  
hazırlar.
4)-İlgili  taslak  veya  yeniden  düzenlenen  Tüzük,  üyelere  Genel  Kurul  
tarihinden en az (3) üç hafta evvel yazılı olarak postalanır veya mevcut ise  
elektronik posta adresi üzerinden davetiye eşliğinde iletilir. 
5)-Yönetim Kurulu, yeni tüzüğün veya geçerli tüzüğün degiştirilen maddelerinin 
tercümesini yaptırıp usule uygun olarak ilgili makamlara aktarmakla görevlidir.



6)-İş  bu  Tüzük  dahilinde  bulunmayan,  eksik  veya  yetersiz  kalan  noktalar  
açısından Federal Almanya Medeni Kanunu hüküm noktaları esastır.

     7)-Genel  Kurulda  karara  bağlanan  tüzük  degişikliği  akabindeki  yeni  tüzük  
versiyonu, ilgili dernekler sicil kaydına alındıgı günden itibaren geçerlidir.  
O tarihe kadar eski tüzük geçerlidir.

           §17- Son Karar

İş bu tüzük, yukarıda belirtilen içeriği ile 09.02.2014  tarihli genel kurulda 
açıkça okunmuş ve mutlak oy çoğunlugu ile kabul edilmiştir
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