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Atatürkçü Düşünce Derneği Hamburg 
Verein zur Förderung des Gedankenguts von Atatürk in Hamburg e.V.  

 

ADD Hamburg � Hospitalstraße 111 / Haus 7 � 22767 Hamburg � infoaddhh@gmail.com � www.add-hamburg.org 

TÜZÜK 
26.09.2021 tarihli Genel Kurul (1.1), (2.2), (3.1), (3.2),  (3.5), (5.6), (7.1) ve (10.4) No’lu paragrafları ve 
Derneğin Adını değiştirmiştir. 
 
§1  DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET YILI 
 
1.  Dernek, >>Atatürkçü Düşünce Derneği Hamburg<< adını kullanır, veya kısaca ADD Hamburg 
2.  Derneğin merkezi Hamburg’dur. 
3.  Dernek, Dernekler Tescil Kurumuna kayıt edildikten sonra >>Tescilli Dernek<< (e.V.) ekini kullanır. 
4.  Derneğin faaliyet yılı takvim yılıdır. 
 
 
§2  DERNEĞİN AMAÇLARI 
 
Derneğin amacı, halklar arası anlayışı geliştirmek ayrıca anavatana olan bağı korumaktır, özellikle;  
1.  Dernek, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncelerini, devrimlerini ve eserlerini tanıtma amacıyla kültürel, 

sosyal ve bilimsel etkinlikler üstlenir. 
2.  Dernek, daha yakın bir Türk-Alman dostluk temeli oluşumunu sağlamak için üyelerin Alman toplumuyla 

uyumunu destekler. 
3.  Dernek, üyelerinin sosyal konularına ve problemlerine çözümler önerir. Bu danışmanlık hizmetlerinden, 

bulunulan konumdan bağımsız bir şekilde (Türkiye veya Yurtdışı) yararlanılabilir. Dernek, zor koşullardaki 
üyelerine mümkün olan maddi olanaklar çerçevesinde destek verir. Bu yöndeki talepler her bir bireysel 
durum için Yönetim Kurulu tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Dernek, kadının eşitsizliğine karşı verilen 
mücadeleyi, örneğin mesleki yardım ve yükselme şansıyla ilgili yol gösterici önerilerle destekler. Dernek, 
çeşitliliğe doğru giden yol için gerekli olan değişimi teşvik eder. 

4.  Dernek, üyelerine ve üye olmayanlara Türk kültür ve geleneklerini tanıtmak ve yaşatmak için etkinlikler 
düzenler. Dernek, Ulusal Bayramlar için düzenlenen büyük etkinliklerin yanı sıra, diğer derneklerle olan 
ilişkileri destekler. Derneğin en büyük uğraşısı, Alman toplumu ile olan değerli birlikteliği güçlendirmektir. 

5.  Dernek, Almanya’da yaşayan Türklerin devlet dairelerindeki işlemlerine destek ve danışma sağlar. 
 
 
§3  YAPILAN ÇALIŞMALARIN AÇIKLAMASI 
 
Tüzüğün amacına ulaşmak için yapılanlar: 
1.  Üyelerini Alman toplumundaki görevleri ve temel hakları konularında bilgilendirmek. 
2.  Üyelerin küçük çocuklarının ve ergenlik çağındaki gençlerinin etkinliklere katılmalarını teşvik ederek, 

onların eğitim ve çağdaş gelişimlerini ve Türk kültürünün korunmasını sağlamaya çalışmak. 
3.  Atatürk’ün düşüncelerini ve eserlerini tanıtmak amacıyla toplantılar, seminerler, konferanslar ve sergiler 

düzenlemek, ayrıca Atatürk devrimlerini sürdürmek ve tanıtmak. 
4.  Türk kültürünü, geleneklerini ve Türk sanatını Alman toplumuna tanıtmak için her türlü imkanı kullanmak. 
5.  Benzer tüzük veya benzer amaçları olan diğer derneklerle birlikte çalışmak. 
 
 
§4  KAMU YARARINA ÇALIŞMA 
 
1.  Dernek yalnız ve doğrudan kamu yararına yönelik çalışmalar yürütür bkz. >>vergiden muaf amaçlar<< 

vergi ödeme düzenlemesinin mevcut geçerli metni (Vergi Kod Numarası §55). Dernek özverili çalışır; 
kendi ekonomik çıkarlarına öncelik tanımaz. 

2.  Derneğin maddi kaynakları sadece derneğin tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda harcanabilir. 
Dernek kâr amacı gütmez; Sermayesi yalnız derneğin amaçları için kullanılır. Üyeler derneğin 
kaynaklarından hediye alamazlar. Üyeler kazanç payı alamazlar. Üyeler ayrıldıklarında derneğin 
varlıklarından herhangi bir talepte bulunamazlar. 

3.  Kimseye, derneğin amacına aykırı bir şekilde, ya da orantısız yapılan yüksek ödemelerle çıkar 
sağlanamaz. 



Der Verein zur Förderung des Gedankenguts von Atatürk in Hamburg und Umgebung e.V. (Vereinsregister VR 14711) 
ist gemeinnützig und Mitglied der Türkischen Gemeinde in Hamburg und Umgebung (TGH) 

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse � IBAN: DE10 2005 0550 1500 6824 87 
2 

 
 
§5  ÜYELİK 
 
1.  En az 18 yaşında olmak şartıyla her gerçek kişi veya tüzel kişi, derneğin üyesi olabilir. 
2.  Reşit olmayan bireylerin üyelikleri, ancak onların cumhuriyetçi, demokratik ve laik Türk Devletinin 

prensiplerini kabul eden ebeveynlerinin açık onayı ile mümkündür. Derneğe üyelik işlemi yazılı bir 
başvuru formuyla yapılır. Bunun için derneğin Yönetim Kurulunun çoğunluğunun onayı gerekir. Üyelik 
kararı, başvuru sahibine en geç bir ay içinde yazılı olarak bildirilir. 

3.  Yönetim Kurulunun başvuruyu kabul etmemesi durumunda başvuru sahibi, başvurusunu Genel Kurula 
sunabilir. Genel Kurul oy çokluğu ile son kararı verir. 

4.  Üyelik, ölüm, istifa veya üyenin çıkarılması hallerinde biter. 
5.  Bir üye istifasını, Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. O zamana kadar yatırılmış üyelik aidatları geri 

ödenmez. 
6.  Bir üye, takvim yılı sonuna kadar yıllık üyelik aidatını ödememişse, veya derneğin çıkarları ve amaçlarına 

ters düşen kusurlu bir tutum sergilemişse, ya da herhangi bir şekilde derneğe zarar veren davranışlarda 
bulunmuşsa, Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Bu karar, üyeye yazılı olarak iletilmelidir. 
Karara itiraz mümkündür. Bu itiraz dört hafta içerisinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak iletilmelidir. İtirazın 
kabulü veya reddi konusundaki son kararı oy çokluğu ile Genel Kurul verir. 

7.  Yönetim Kurulunun önerisiyle, Genel Kurul bir üyeye Onursal Üyelik verebilir. Onursal Üyelik, özellikle 
Atatürkçü Düşünce ve Devrimleri tanıtma konusunda çaba sarf etmiş kişilere verilir. Onursal Üyenin 
seçme ve seçilme hakkı yoktur. 

 
 
§6  DERNEĞİN ORGANLARI 
 
Genel Kurul  
Yönetim Kurulu 
Denetleme Kurulu 
 
 
§7  GENEL KURUL 
 
1.  Genel Kurul derneğin en üst organıdır. iki yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda tüm yetişkin ve tüzel 

üyeler oy verme hakkına sahiptir. 
2.  Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından en az iki hafta önce yazılı olarak davet edilir. Davete bir gündem 

eklenir. 
3.  Genel Kurul, ancak oy verme hakkına sahip üyelerin en az yarısı hazır bulunuyorsa karar alabilir. Üyeliği 

en az üç aylık olan ve aidat borcu olmayan üyelerin seçme ve seçilme hakkı vardır. Eğer oy verme 
hakkına sahip üyelerin yüzde 50’sinden fazlası hazır bulunmuyorsa, aynı gün içinde, bir saat sonra tekrar 
bir toplantı düzenlenir ve bu toplantıda alınacak olan kararlarda tüm üyelerin kesin çoğunluğunun hazır 
bulunması gerekmez. Bu durum toplantı davetiyelerinde özellikle belirtilir. 

4.  Genel Kurul, toplantı süresi boyunca görevlendirilmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir 
tutanak görevlisinden oluşan bir Divan Kurulu seçer. 

5.  Genel Kurul toplantısının süreci bir tutanakla yazılı olarak kaydedilir. Bu tutanakta özellikle gündem 
maddeleri, dilekçeler, kararlar ve seçimler de ise tüm oylama sonuçları belirtilir. Tutanak Divan Kurulunun 
iki üyesi tarafından imzalanır ve Yönetim Kuruluna teslim edilir. 

 
 
§8  GENEL KURULUN HAKLARI VE GÖREVLERİ 
 
1.  Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çalışma raporu ile kasa raporunu görüşür, tartışır ve her iki kurulu aklar. 
2.  Oy çokluğu yöntemi ile Dernek Organlarını seçer. 
3.  Tüzük değişikliği, ancak verilen oyların dörtte üç (3/4) çoğunluğu ile yapılabilir. 
4.  Üyelik aidatları Genel Kurul tarafından belirlenir. 
5.  Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkına yalnız aidat borcu olmayan yetişkin üyeler sahiptir. 
6.  Yönetim Kurulu, gerekçe ve sebeplerini açıklayarak bir olağanüstü Genel Kurul düzenlemeye yetkilidir. 

Bunun için Yönetim Kurulu oylarının üçte ikisinden (2/3) veya üyelerin en az üçte birinden (1/3) imzalı bir 
dilekçe gerekmektedir. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun kararından en geç bir ay sonra toplanır. 
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§9  YÖNETİM KURULU 
 
1.  Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından dört (4) ayrı oylama ile iki (2) yıllığına seçilir. Yönetim Kurulu ayrı 

ayrı yapılan seçimlerle bir (1) Başkan, iki (2) Başkan Yardımcısı, bir (1) Sayman ve beş (5) Asıl Üye ile üç 
(3) Yedek Üyeden oluşur. Üyeler ortak bir seçimle belirlenir. 

2.  Yönetim Kurulunun, Asıl ve Yedek Üyeleri (her biri üye olarak) seçimde aldıkları oy sayıları ile 
belirlenirler. 

3.  Oy eşitliği durumunda seçim, aynı sayıda oy almış kişiler arasında tekrarlanır. 
4.  Dernek, Alman Medeni Kanunu’nun §26 maddesi uyarınca, Başkan veya Başkan Yardımcılarının birisi 

tarafından tek başına temsil edilebilir. 
5.  Yönetim kurulundan iki üye birlikte bankalarda dernek adına imza yetkisine sahiptir, bunlardan en az biri 

tek başına seçilmiş bir üye olmalıdır. Yönetim Kurulundan başka üyeler de imza ile yetkilendirilebilir. İmza 
yetkisi olan bir üyenin Yönetim Kurulundan ayrılması durumunda, Yönetim Kurulu yeni bir imza yetkilisi 
seçer. 

6.  Yönetim Kurulu, tüzükte geçen kurallara ve Genel Kurulun aldığı kararlara göre çalışır. Eğer tüzük açık bir 
şekilde başka bir çoğunluk oranı belirtmemişse, tüm kararlar Yönetim Kurulunda oy çokluğu yöntemiyle 
alınır. 

 
 
§10 DENETLEME KURULU 
 
1.  Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile iki (2) yıllığına seçilen, üç (3) Asıl ve bir (1) 

Yedek Üyeden oluşur. Aday üyelerin her birinin aldığı oy sayısı, onların Asıl veya Yedek Üye oluşunu 
belirler. 

 
2.  Denetleme Kurulu dernek dosyalarını ve belgelerini denetler. Böyle bir denetim yapılacağını Yönetim 

Kuruluna iki (2) hafta önceden yazılı olarak bildirir. 
3.  Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun mali raporunu denetledikten sonra, Genel Kurula yaptığı bu 

denetim hakkında yazılı bir rapor verir. 
 
 
§11 DERNEĞİN FESHİ  
 
1.  Derneğin fesih kararı ancak, tüzükte belirtilen şekilde gerekçesi önceden belirtilen bir davetle yapılacak 

olan Genel Kurulda görüşülür. 
2.  Üyeler, Dernekten ayrılırken ya da fesih veya Derneğin yürürlükten kaldırılması durumunda Derneğin 

maddi kaynaklarından herhangi bir hak talep edemezler. 
3.  Derneğin feshedilmesi sürecinde veya vergiden muafiyetin kalkması durumunda, mevcut yükümlülüklerin 

ödenmesinin ardından arta kalan maddi kaynaklar ‘Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu e.V.’ye doğrudan 
ve yalnız kamu yararına ve/veya hayırsever amaçlarda kullanmak için devredilir. 

 
 
§12 RESMİ MAKAM TALİMATIYLA YAPILAN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 
 
1.  Tüzük değişiklikleri, denetleme makamları, yargı organları veya vergi daireleri tarafından usulen talep 

edilirse, Yönetim Kurulu kendi başına tüzük değişikliği yapabilir. Üyeler, en geç bir sonraki Genel Kurulda 
yapılan tüzük değişiklikleri konusunda bilgilendirilir. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hamburg, 26.09.2021 
Almanca özgün metinden çevirenler: Deniz Can Meyer & Mehmet Serdar Temur 


