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TÜZÜK 
KOBLENZ VE ÇEVRESİ ALEVİ  KÜLTÜR MERKEZİ 

 

 

 

 

MADDE 1. MERKEZ’İN İSMİ VE YERİ: 

a) Merkez’in ismi “Koblenz ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi” olup yeri Siershahn  şehridir. Merkez 

Montabaur  Sulh Hukuk Mahkeme’sinde dernekler siciline kayıtlı olup, sonuna “Tescilidir” ekini 

alır.(e.V) 

b) Merkez’in kısa adı “KOBLENZ VE ÇEVRESİ  AKM Cem evi” dir. 

c) Merkez Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF,Stolberg str. 317 , 50933,Köln) üyesidir. 

d) Merkez’in hesap yılı, içinde bulunulan takvim yılıdır. 

 

MADDE 2. MERKEZ’İN AMAÇ VE İLKELERİ: 

 

a) Koblenz ve Çevresi AKM ,“vergi muafiyeti “yasası hükümlerine giren şekliyle  yanlızca toplum 

yararına çalışma gösterir. 

b) Koblenz ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi, çalışmalarını yürütürken Federal Almanya anayasa’ sında 

belirtilen maddelere bağlı kalır. 

c) Koblenz ve Çevresi AKM, hukukun evrensel ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine saygılıdır ve bu 

ilkeleri her koşul altında savunur ve yaşama geçirmek için çalışır.çalışmalarında dünya görüşü, din, 

dil, cinsiyet, inanç, ulusal, ve etnik köken farkı gözetmez. 

d) Koblenz ve Çevresi AKM, Almanya’da yaşayan Alevi kitlesini kültürel benliklerini, inanç ve felsefi 

değerlerini korumaları ve geliştirmeleri için çalışma yapar.  

e) Koblenz ve Çevresi AKM, Alevilerin kendi öz kültürlerini koruyarak, yaşadıkları ülke halklarıyla 

kaynaşmayı sağlamak için çalışmalar yapar. 

f)  Koblenz ve Çevresi AKM,  Alevi-Bektaşi inancını, kültürünü ve öğretisini yaymak için Cem evleri, 

kütüphaneler açar, geceler, konferanslar, tiyatrolar, kurslar, seminerler v.b etkinlikler düzenler, 
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basın yayınçalışmaları yapar. Öğrenciler için ders verilir. Halk oyunları çalışmaları, saz kursu 

çalışmaları, semah çalışmaları ve bilgisayar kursları verilir.  

g) Koblenz ve Çevresi AKM, Alevi ve Bektaşilik hakkında kitaplardan ve din adamlarıyla konuşarak 

araştırmalar yapar. Merkezi Alevi ve bektaşi inanç ve kültürünün yaşaması , kalıcı olması ve 

evrensel değerlerinin ortaya çıkarılması için Cem ibadetleri düzenler ve din dersleri verir. Yabancı 

düşmanlığı ve ırkçılığa karşı mücadele doğrultusunda değişik kültür ve dinler hakkında bilgilendirir. 

h) Koblenz ve Çevresi AKM,  çıkar gözetmeden çalışır ilk aşamada kendi ekonomik faydasını 

düşünmez. Hiç bir şahısa, merkezin amaçlarına uymayan veya aşırı yüksek ödemelerle menfaat 

sağlanamaz. Merkezin araç gereç ve parası yanlızca tüzük ilkeleri çerçevesinde kullanılır. Merkezin 

üyeleri, Merkezin araç, gereç ve parası üzerinde hak iddasında bulunamazlar, hiç bir merkez 

üyesine bu araç, gereç ve paradan pay verilmez. 

i) Koblenz ve Çevresi AKM, ilerici ve demokratik bir sosyal ve kültür kurumudur. Hiç bir Siyasi 

kuruluşun legal veya ilegal yan örgütü durumuna düşürülemez. 

j) Koblenz ve Çevresi AKM, kendini Alman Anayasasına göre inanç kurumu olarak tanımlar. 

k) Koblenz ve Çevresi  AKM, üyelerinin çıkarlarını üçünçü Şahıslara-tüzel kişilere,kamu tüzel kişilere 

ve şahıslara-karşı korur.Alevi inancını ve tüm Alevi kültürünü tanıtma doğrultusunda çaba 

harcar.Özellikle Alman okullarında Alevi Bektaşi inancina uygun dindersi verilmesi için çalışır. 

l) Koblenz ve Çevresi AKM, üyelerine Cemevi,Alevi-Bektaşi inancı, kültürü ve felsefesi içeren 

kütüphaneler açılmasında yardımcı olur. 

m) Koblenz ve Çevresi AKM, üyelerini değişik inanç ve kültürlerden,değişik etnik kökenden insanlar ile 

birlikte barış içinde yaşamaya teşvik eder. Tüm toplum bireylerinin eşit haklara sahip olmalarını ve 

eşit muamele görmelerini savunur. 

n) Koblenz ve Çevresi AKM, üyelerinin inançsal, kültürel, sosyal alanda ihtiyaçlarini karşılar.Inanç ve 

kültürünü koruyarak çevresine uyum sağlamalarına yardımcı olur. 

o) Koblenz ve Çevresi AKM, Alevilerin kültürel benliklerini korumaya ve Alevi-Bektaşi inancı 

temsilcilerini, Dede, Ana, Ozan ve buna benzer kişileri desteklemeye yönelik çalışmalar yapar. 

p) Koblenz ve Çevresi AKM, üyelerinin cenaze kaldırma işlerinde karşılastıkları problemlerde yardımcı 

olur. 

 

MADDE 3:   KAMUYARARLIĞI 

 

A) Koblenz ve Çevresi AKM, yalnız ve doğrudan, vergi muafiyetli yönetmenliğine (steuerbegünstigte 

Zwecke) (§ 52 AO) uygun olarak hayırsever,kültürel ve inançsal alanlarda kamu yararına amaçlar 

güder.  
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B) Koblenz ve Çevresi AKM, çalışmalarını karşılıksız yürütür. Salt kendi ekonomik çıkarlarını ön plana 

alan amaçlar gütmez. 

C) Koblenz ve Çevresi AKM’nin , varlığı yalnız tüzüğe uygun amaçlar için kullanılabilir. Üyeleri, üye 

sıfatı  ile  Merkezin  gelirlerinden  pay alamazlar. Üyeler, ayrılma  veya  Koblenz ve Çevresi AKM 

´nin feshi durumunda  Koblenz ve Çevresi AKM’nin  mal  varlığından  kendi  ödedikleri  aidatları ve 

bağışları geri isteyemez veya  diğer bir hak  iddia edemezler. 

 

MADDE 4:  ÜYELİK: 

A) Merkezin  üyeleri,  Merkeze  kayıtlı  olanlardır. 

B) Merkez’in tüzüğünü kabul etmek, Merkez’in amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmayı  

ve  birlikte çalışmayı kabullenmek ,  18 Yaşını doldurmuş olmak yada 16-18 Yaş arasında bulunan 

sınırlı ticari ehliyetli olanların evebeynlerinin imzası şarttır. 

C)  İsteyenler  Merkez’e aileli (eşli )  üye olabilir. 

D) Aileli (eşli)  üye  olanların  seçme  ve  seçilme  haklarının  olabilmesi  için Genel  Kurulun  belirlediği 

aidatı  ödemek  zorundadır. 

E) Üyeliğe yazılı olarak başvuruda bulunulur. Üyelik formu Genel Yönetim kurulu tarafindan incelenip 

üyeliğe alınıp alınmayacağına Genel Yönetim kurulu  karar verir.Başvurusu kabul edilmeyen 

kişilere red sebebini  yazılı  olarak bildirmek zorundadır. Üyeliği kabul edilenlerin üyeliği, 

Kurulunun kararından sonra başlar. Üyeliğe başvuru dilekcesine en geç üç ay içerişinde, yazılı 

olarak cevap verilir. 

F)  Üyeliği kabul edilen her üye, Merkez’in tüzüğünü, Merkez’in bağlı olduğu üst kuruluşların   

tüzüklerini ve programını bütünüyle kabullenmiş sayılır. 

G)  Tüm üyelerin, Merkez’in düzenlediği her türlü toplantıya katılıp. Genel Kurulda seçme ve seçilme 

hakları vardır. 

H) Her üye Merkez’in onur ve haysiyetini korumak, savunmak, Merkez’in amaç ve ilkelerine sahip 

çıkıp onları hayata geçirmek ve yürütülen çalışmaları desteklemekle mükellefdir.      

I) Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip olmak için, Merkez’e en az altı ay   üye olması 

gerekir. 

 

MADDE 5:  ÜYELİĞİN SONA ERMESİ: 

A)  Üyenin ölümü halinde, 

B)  Üyenin yazılı istifası halinde 

C) İhraç kararıyla, çıkarılması halinde 
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D)  Eğer üye, tüm uyarılara rağmen 6 aylik bir süre icerisinde  üyelik aydatını ödememiş ise 

 

MADDE 6:  ÜYELIKTEN ÇIKARMA :  (İhraç  işlemi ) 

A) Merkezin  amaçlarına  karşı çalışan, merkezi  başka  amaçlara yönelten  veya  yöneltmeye çalışan  

her  üye,  üyelikten  men  edilir. 

B)  Üyelikten  çıkarma  işlemi  Yönetim Kurulu,Denetim Kurulu  ve  Onur (Disiplin ) Kurulunun  kararı 

ile olur. 

C)  Üyelikten  men  edilen  üyenin, merkezin  ilk genel  kurulunda  itiraz  hakkı vardır.  Kesin kararı  

genel  kurul  verir.  Üye  yasal  yoldan  hakkını  arayabilir. 

D) Üyelikten  men  edilen  üye, merkezden hiç bir  hak  talebinde  bulunamaz.  Ödemiş olduğu 

aidatlarını  geri  isteyemez. Üyelikten men edilen kişi, önce  ve  sonra  merkezin  zarar açmışsa 

hakkında yasal işlemler yapılır. 

 

MADDE 7:   ÜYE AİDATLARI: 

A)  Her Üye Merkeze aidat ödemek zorundadır, aidat miktarını Genel Kurul belirler. 

B)  Üye aidatları banka havalesi ile gönderilir. 

C)  Üye aidatları üyenin banka hesabından Merkez tarafindan çekilir. 

 

MADDE 8:  MERKEZ’İN   ORGANLARI: 

A)  Genel Kurul 

B)  Yönetim Kurulu 

C)  Denetim Kurulu 

D)  Onur ( Disiplin ) Kurulu 

E) Yönetim  Kuruluna bağlı 3 kişiden  oluşan  Bölge  Temsilcilikleri 

F) Bilim  ve  Araştırma Kurulu  

Genel Kurul  ihtiyaç  olduğu  zaman 3 kişiden  oluşan  Bölge  Temsilciliklerini  seçer. 

 

MADDE 9:  GENEL KURUL: 

A) Tüzüğün  4.  Maddesine  göre  Merkeze  kayıtlı  Üyeler  Genel  Kurulu  oluşur. 
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B)  Genel  Kurulun tarihi, yeri ve gündemleri 4 hafta  önce üyelere yönetim kurulu tarafından yazılı 

olarak bildirilir. Mektup ve E-Posta  gecerlidir. 

C) Genel kurulun karar  alabilmesi için, asil üyelerin en az  50%+1 hazır  bulunmalıdır. Eğer ilk genel 

kurul  toplantısında  çoğunluk sağlanmazsa, yönetim kurulu 1 saat sonra aynı gündem 

maddeleriyle genel kurulu ikinci kez toplantıya çağırır. Bu  madde  üyelere  gönderilen yazılı 

davetiyede  belirtilmelidir.  İkinci  toplantıda çoğunluk aranmaz. 

D) Genel  Kurul  toplantısı senede bir defa her hangi bir engel çıkmadığı takdirde yılın son üç ayında 

yapılır. 

E) Merkez kendi merkezi yerini aldığı takdirde, Merkezi yer ile ilgili kararlar ve işlemler için asil 

üyelerin 2/3 genel kurulda hazır bulunmalıdırlar. 

F) Seçimsiz Genel Kurulu 1. Başkan yönetir ve 1. Sekreter protokol tutar. Seçimli Genel kurulu üyeler 

tarafından seçilen divan yönetir.Divan, bir başkan ve iki yardımcıdan oluşur. 

G) Genel  Kurul  senede bir defa  seçimsiz, her  iki  senede  bir   seçimli  olarak  yönetim kurulu 

tarafından  toplantıya  çağırılır. 

 

MADDE 10: GENEL KURULUN  GÖREVLERİ : 

A) Tüzüğün  8.  Maddesine  göre  Merkezin  organlarını  seçer. 

B) Yönetim Kurulunun çalışma ve mali raporları, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu raporlarıni almak, 

değerlendirmek, onaylamak veya itiraz etmek,  

C) Yönetim Kurulunu aklamak, 

D) Üye aidatlarını belirlemek ve tüzük değişikliği önermek, 

E) Merkezin´nin feshi, 

F) Fahri  üyeleri  belirlemek 

 

MADDE 11: GENEL KURULUN  KARARLARI: 

A) Genel  Kurulda  kararlar  oy  çokluğu  ile alınır. 

B) Her  üyenin bir oy kullanma hakkı vardır. Vekalet uygulamasi yoktur. 

C) Seçimlerde oy eşitliği olursa, seçim tekrarlanır. İkinci defa oy eşitliğinde kura ile belirlenir. 

D) Yönetim Kurulu seçimleri, açık oylama ve sayımla yapılır. Diğer bütün organlarda  açık oylama ile 

seçilirler. Üyelerden birisi oylamaların gizli yapılmasını isterse, oylamalar gizli oy sistemi ile yapılır. 

Gizli  oylama, Genel  Kurulda  bulunan   üyelerin isimleri  okunarak  yapılır.    
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E) Merkezin yönetim kurulu icin liste secimi yapilir. Bu cercevede her baskan adayi kendi adayligini 

ve listesini en gec genel kurulun 2 hafta öncesine kadar yönetim kuruluna yazili sekilde sunar. Bir 

üye degisik listelerde yer alma hakkina sahiptir. Yönetim listelerinde 30%`lik kadin kotasi 

uygulama zorunlulugu var (Yedek üyeler icin gecerli degildir). Diger kurumlar icin kisi secimi 

yapilir.  

F) Yönetim seciminde her üyenin 1 oy hakki vardir. Oyunu 1 listeye verebilir. Secim sonunda en fazla 

oy alan liste komple yönetim kuruluna secilmis sayilir. Yönetim kurulu ilk yaptığı toplantıda, görev 

bölümü yapar. Diger kurumlarin seciminde her üyenin kurumlarin sayisina göre oy hakki bulunur. 

G) Seçme ve seçilme hakkı yalnız üyelere aittir. Koblenz ve Çevresi AKM’in yönetim, Denetim , Onur ( 

Disiplin) Kurulu ve  görev alanlar Koblenz ve Çevresi AKM’nin başka organında görev alamazlar. 

H) Genel kurulda oy kullanılabilmesi için, Merkez’e altı ay önceden üye olunması gerekir.  

I) Genel Kurul, herhangi bir Yönetim kurulu üyesince açılır. Açık oylama ile, genel kurul süresi için, 

bir başkan ve iki yazman’dan (sekreter) oluşan bir divan heyeti seçilir. Eğer divan heyetine üç’ten 

fazla aday çıkarsa, açık oyla oylama yapılır. Divan heyeti kendi aralarında bir başkan seçer. Divan 

heyetine ancak üyelerden, veya bağlı olduğumuz çatı örgüte bağlı kurum ve kuruluşlardan üye 

olan, veya görevli olan kişiler seçilebilir. Yazmanlar Genel Kurulun aldığı kararların protokolünü 

tutarlar. Protokol divan başkanı tarafindan iınzalanır ve Merkez yönetimine seçilen yeni yönetim 

kuruluna verilir. Divan heyetinin seçme ve seçiİme hakkları vardır. Divana seçilen bir veya birden 

fazla kişinin Merkez’in herhangi bir organına seçilmek için aday olması halinde açık oylamayla yeni 

bir divan seçiİir. 

 

 

MADDE 12: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU: 

Yönetim kurulu gerekli gördüğünde (yönetimin tıkanması halinde) olağanüstü genel kurulu toplayabilir, 

yada üyelerin üçte birlik ( 3/1 ) çoğunluğunun amaç ve nedenlerini bildirerek, birlikte yönetim kurulundan 

olağanüstü genel kurulun toplanmasını istediği durumlarda, yönetim kurulu 6 hafta içerisinde olağanüstü 

genel kurulu toplamakla yükümlüdür. Olağanüstü genel kurulu için tüzüğün 9’cu  maddesinin şıklan 

geçerlidir. 

 

MADDE 13: YÖNETİM KURULU: 

-        Başkan 

 

-        Başkan yardımcısı 

 

-        Sekreter 
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-        Sayman 

 

-        5 Asıl Üye 

 

-        3 Yedek Üye 

 

A) Yönetim kurulu, Genel kurul tarafından 2 sene için göreve seçilir. Yeni yönetim mahkemece 

onaylama süresincede görevini yapar. 

B) Dışa ve içe karşı merkezi özel ve tüzel kişiler önünde  Başkan temsil eder.  

C) Başkanın bulunmadığı zamanlar merkezi 2. Başkan temsil hakkına sahiptir. 

D) Koblenz ve Çevresi AKM’nin banka hesabından başkan ve  Sayman  300.- EURO’dan fazla çekme ve 

harcama yetkisine sahip değildirler. Bu meblağdan yüksek harcamalar, ancak yönetim kurulunun 

kararıyla olabilir. 

E) Başkan bulunmadığı zaman veya istifası halinde Merkez’in bütün işleri için Genel kurula kadar 

2.Başkan yetkilidir. 

F)  Sekreter Merkez’ in yazışmalarını yürütür, karar defterini tutar ve Merkez’in evraklarını düzenler. 

Diğer yönetim kurulu üyelerinin ortak kararıyla, Merkez’in yazışmalarını üst organlar ve resmi 

daireler düzeyinde yürütebilir, çağrıları ve duyuruları yönetim kurulu bilgisi dahilinde yazıp 

gönderebilir. Merkez’in sözcüsü görevini üstlenir. 

G) Sayman, Merkez’in mali işlerini yürütür gelir-gider defterini tutar. Tüm harcamalar makbuzlu 

olarak belgelenmek zorundadır. Kasa denilen ufak ödenti fisleri geçerlidir. Makbuz alınmaması 

hallerinde yönetim kurulu protokol yoluyla makbuz yazabilir. 

H) Yönetim kurulunu, toplantıya başkanın olmadığı zaman 2. başkan çağırır. Yönetim kurulu toplantısı 

en az 5 kişinin katılmasıyla yapılır ve karar alınabilir. Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 

bir hafta içerisinde yönetim kurulu tekrar toplantıya çağırılır. İkinci  toplantıda çoğunluk aranmaz.  

I) Yönetim kurulu, kararlarını salt çoğunlukla alır. Kararlar karar defterine sekreter tarafindan yazılıp, 

yönetim üyeleri tarafindan imzalanır. Oylamada eşit sonuç çıkarsa, başkanın kullandığı oy çift 

sayılır. 

J) Bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesinin ayrılmasıyla boşalan yerler, yedek üyelerce 

doldurulur. Boşalan yerlerin doldurulmasında liste sıralamasina göre belirlenir. 

K) Koblenz ve Çevresi AKM’nin’nin parası Merkezin kasasında ve Merkezin banka hesabında korunur. 

Merkez’in çekleri Başkan veya Başkan yardımcısı ile Sayman tarafindan imzalanarak, Merkez’in 

kaşesini Taşımak zorundadır. 
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MADDE 14: DENETLEME KURULU: 

A) Denetleme kurulu   üç kişiden oluşur. Genel kurul tarafindan seçilir, seçimden sonra ilk 

toplantısında kendi arasında görev bölümü yapar. 

B) En az,üçayda bir olmak kaydıyla toplanarak, karar defterini, gelir-gider tutanaklarını ve üye 

listelerini kontrol eder. Üyelelere açık bir toplantıda bilgi verir. Gerekli gördüğü zaman denetim 

kurulu denetleme yapabilir. 

C)  Denetleme işlemlerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 

D) Denetleme  Kurulu  Merkezin  organlarını  denetler. 

E) Denetleme  Kurulu  üye  şikayetlerini  değerlendirir. 

F)  Denetleme kurulu, gerekli hallerde yönetim kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilir.  

 

MADDE 15:ONUR (DİSİPLİN) KURULU: 

A) Onur (Disiplin) kurulu üç kişiden oluşur. Genel Kurul tarafından seçilir, seçimden sonra ilk 

toplantısında kendi arasında görev bölümü yapar. 

B) Yönetim kurulunun havale edeceği disiplinle ilgili başvuruları görüşür ve en geç bir ay içerisinde 

karara bağlar. Kararların sonuçlarını yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 

C)  Merkez’in amaçlarına ve tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunan üyeler hakkında karar alır. 

Onur(Disiplin) kurulu şu cezaları verebilir: 

 Uyarı, 

 Geçici uzaklaştırma kararı, 

 Üyelikten çıkartma kararı,(Yönetim Kurulu ile beraber müzakere eder). 

D) Onur(Disiplin) kurulu, Merkez organlarının ve üyelerinin, tüzüğün amaç ve ilkelerine uymalarını 

takip eder ve Merkez’e zararlı görünen veya Merkez’in amaçlarına yönelik yıkıcı faaliyetlerde 

bulunanları Merkez üyeliğinden ihraç edilmesini öneri olarak yönetim kurultına sunup kişinin 

Üyeliğinin iptalini isteyebilir. 

 

MADDE 16: INANÇ  KURULU (DEDELER KURULU): 

A) İnanç  Kurulunu  Dede ve Analar  kendi  aralarında seçer. 

B) İnanç  Kurulu   Alevi Kültür  Merkezi üyeleri  olan, Alevi  inancının ana  hatlarını gözeten  Dedeler  

ve  Analardan  oluşur. 
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C)  İnanç  Kurulunun   görevi  üyelerine  Aleviliği  ve inançsal  uygulamaları  öğretmek  ve inançsal   

soruları  cevaplamaktır. 

D) İnanç  Kurulu   Yönetim Kurulu ile birlikte çalışmalar yapar. 

E) İnanç  Kurulunun  görevi   ibadetlere  eşlik, organize  ve   inançsal  hizmetleri  yerine  

getirmektir. 

 

MADDE 17: KADINLAR KOLU: 

A) Kadınlar kolu, senelik çalışma programını belirler ve yönetim kuruluna yazılı olarak sunar. 

B)  Kadınlar Kolu Yönetim Kurulu ile birlikte çalışmalar yapar. 

C) Genel  Kurulun  seçtiği  organlara  bağlıdır  ve  Merkezin  her türlü  imkanlarından  faydalanırlar. 

 

MADDE 18: GENÇLİK KOLU: 

A)  Gençlik kolu senelik çalişma programını belirler ve yönetim kuruluna yazılı olarak sunar. 

B)  Gençlik kolu Yönetim Kurulu ile birlikte çalışmalar yapar. 

C) Genel  Kurulun  seçtiği  organlara  bağlıdır  ve  Merkezin  her türlü  imkanlarından  faydalanırlar. 

 

MADDE 19: TÜZÜK DEĞİSİKLİĞİ: 

A) Tüzük değişikliği yönetim kumlu veya üyelerin yazılı önerisi ile Genel kurul gündemine alınır. 

B) Tüzük yalnızca bu amaçla bir gündemle çağrılan genel kurula katılan üyelerin ¾ çoğunluğunun 

kararıyla değiştirilebilir. 

C) Yönetim kurulu günü zamanı ve tarihi belirler. 

 

MADDE 20: MERKEZ’İN FESHİ: 

A) Koblenz ve Çevresi AKM’ nin  üye  sayısının ¾  tarafından  feshi  istenirse,  Yönetim  Kurulu  

tarafından  6 hafta  içerisinde olağanüstü  genel  Kurul  toplanır. 

B) Merkez, yanlızca bu amaçla bir gündemle çağrılan genel kurula katılan üyelerin ¾  çoğunluğunun 

kararıyla fesh edilebilir. 

C) Koblenz ve Çevresi AKM’nin  feshinden  önce  bütün  tüzel  ve  şahsi  kişilere olan yükümlülükleri  

giderilir.  
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D) Merkezin  feshi halinde, mal varlığı genel kurul kararı ile aşağıdaki kurum ve kuruluşlara hibe 

edilir. 

  

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu e.V. 

Stolberger str  317 

50933  Köln 

  

Bu kurum ve kuruluşlar merkezin mal varlığını sadece kamu yararına kullanabilirler. 

 

                                                              

 MADDE 21: TÜZÜK TESCİLİ: 

 

Bu Tüzük mahkemelerde tescil ettirilecektir.Kayıttan sonra e.V. tescillidir ve (Gemeinnützig) kamu yararına 

çalışır ibaresi kullanılacaktır. Tescil işlemi için Montabaur Mahkemesi (Amtsgericht) yetkilidir. 

 

MADDE 22: SONUÇ HÜKÜMLERİ: 

A) Bu tüzükte bulunmayan konular için Federal Almanya Cumhuriyeti Medeni Kanunu’nun  

( BGB) ilgili hükümleri geçerlidir. 

B) Bu tüzüğün Maddeleri, dernekler masası tarafından onaylanmasından sonra yürürlüğe girer. 

C)  Bu tüzük 19.10.2014 tarihinde yapılan Genel kurulda oy birliği ile karara bağlanmıştır. 

 

 


