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          Avrupa Seyyid Baba Mansur Ocağı Birligi  e.V.  
                                                   A.S.B.M.O.B. e.V        
                              Europäische Seyyid Baba Mansur Ordensgemeinschaft e.V.   
                             Burggraben 6,  65929 Frankfurt. Höchst ,       :  0152 33753107      
                               WWW.avrupababamansurocagi.com    -    E.Mail: info@avrupababamansurocagi.com  

 

                                                             TÜZÜK                                                      15.11.2015 
Ana ilkesi;  

Baba Mansur Ocağının nesli; Hz.Muhammed’in Ehl-i Beytinden Hz.Ali’nin ve Hz.Fatma 
Ana’nın neslinden gelmiştir, 12. İmamlar’dan 5.ci İmam olan Muhammed Bakır'ın oğlu Seyyid 
Abdullah'dan devam eden erkek evlatlardan 19'uncu torunu Seyyid Baba Mansur ve onun 
oğulları Seyyid Mahmut, Seyyid İbrahim, Seyyid Haydar ve Seyyid Kasım'dan bugüne kadar 
devam ederek gelen soya, Seyyid Baba Mansur evlatları denir. Bunlar Seyyid Baba Mansur 
Ocağını oluşturur.  

1. ADI,YERİ,ÇALIŞMA ALANI VE KURULUŞ TARİHİ                                                                                                                                         
1.1. Dernek "Avrupa Seyyid Baba Mansur ocağı Birliği"adını taşır.                                                                          
1.2. Dernek, Frankfurt Sulh Hukuk Dernekler masasına kayıt olduktan sonra adına"e.V." 
eklenir. Kısaca Adı A.S.B.M.O.B.e.V.                                                                                                                                                      
1.3. Derneğin Almanca Adı "Europaische Seyyid Baba Mansur Ordensgemeinschaft.eV."                                         
1.4. Dernek merkezi Burggraben 6, 65929 Frankfurt-Höchst.                                                                                       
1.5. Derneğin çalışma alanı Almanya ve Avrupa ülkelerini kapsar.                                                                                                   
1.6. Çalışma yılı,takvim yılıdır.  

2. DERNEĞİNAMACI                                                                                                                                                    
2.1. Kurumun amacı, İnanç ve İlimi araştırıp desteklemek 4 Kapı, 40 Makmaı araştırıp yetişen 
Pirlere (Dedelere) gelecek nesile aktarmak amaçlı kurulmuştur.                                                                              
2.2. Tüzük amacının gerçekleşmesi: Seminerler, Sempozisyon, Konferanslar ve inançsal 
Cem gibi faliyetlerle gerçekleşir.                                                                                                                                                                               
2.3. Hak Muhammed Ali yolunda,Sunni ve Şii islam anlayışı ile bağdaşmayan, Ehl-i Beyt'in 
İslam ile yol edep erkan,inanç ve oğretisini devam ettirmek.                                                                                                                             
2.4. Ehl-i beyt yolunda Alevi inanç rituellerini aslına uygun olarak yol göstermeyi esas alır.                                   
2.5. Baba Mansur Ocağına bağlı yol Erenleri yetiştirmek, yola hizmette bulunmak.                                            
2.6. Baba Mansur Ocağına mensup Seyyid ve Seyyidlerle evli olan Anaların birlik ve 
beraberliğini bir çatı altında toplamasını sağlar.                                                                                                                                     
2.7. Baba Mansur Ocağına bağlı yola talip olup ikrar veren talipler,A.S.B.M.O.B.e.V. ye fahri 
üye olabilirler.                                                                                                                                                             
2.8. Alevi inancının temeli olan"Eline,Diline,Beline Sahip Ol" "El Ele,El Hakka" ilkeri ile Alevi 
yol gereği" Dört kapı Kırk Makam" düzenini yaşatmak için çalışmalar yapar.                                                               
2.9. A.S.B.M.O.B.e.V. yüzyıllardır süren "Dört Kapı Kırk Makam"kültünü yaşatmak ve daha 
sonraki kuşaklara aktarma amacına bağlı olarak,Talip,Rehber,Pir,Mürşid ve Erenler 
makamları düzeniyle,yola Talip olan Seyyidlerin ve Taliplerin eğitimi için gerekli 
çalışmaları,eğitim proğramlarını uygular,öğretiyi geliştirerek bu makamlara ulaşmaları için 
çalışır.                                                                                                                                                              
2.10. Dernek 2.1.de belirtilen öğreti doğrultusunda yaşamış ve bugünlere kadar taşımış 
Ocakları ve Seyyidleri mekan,tarih,kültür,ekonomik ve sosyal tüm boyutlarıyla araştırır, 
tanıtır,öğretir, yaşamasını sağlar.                                                                                                                                                                                   
2.11. A.S.B.M.O.B.e.V. tüzüğüne ters düşmeyen,diğer Seyyid kurumları ile, Alevi inancı 
üzerine , bilimsel, akademik,eğitsel anlamda bilgi alış verişinde bulunur ,ihtiyaç ve talep 
halinde ortak çalışmalar yapılabilinir.                                                                                                                                                 
2.12. Alevi inancını gelecek kuşaklara aktarmak için Cem ibadetleri,seminerler,paneller ve 
çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle Alevi toplumunu inancı doğrultusunda bilgilendirir ve 
inançsal hizmetlerini yaparlar.                                                                                                                                                            
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2.13. A.S.B.M.O.B.e.V. Ehl-i Beyt inancıyla ,Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’ne bağlıdır. Ehlibeyt inancına göre tüm insanları, kültürleri, inançları, din, dil, 
ırk,mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmaz. Hak,Adalet ve Barışı savunur. 

3.DERNEĞİN KAMU YARARINA                                                                                                                         
3.1. Kurumdan üyelere bağış hediye ve hibe yapılamaz.                                                                                                       
3.2. Dernek yanlızca ve doğrudan vergi nizamnamesinin vergi muafiyetine tanınan amaçları 
doğrultusunda çalışmalar yapar.                                                                                                                                                                                                     
3.3. Dernek üyeleri kişisel ekonomik çıkar amacı gütmezler.Bu doğrultuda gönüllü çalışırlar.                                         
3.4. Derneğin tüm organları ve üyeleri derneğin maddi ve manevi değerlerini yanlızca tüzük 
doğrultusundaki amaçları dahilinde kullanırlar.                                                                                          
3.5. Yönetim kurulu ve üyeler derneğin olanaklarını şahsi çıkarları için kullanamazlar.                                               
3.6. Dernek te görev alan bütün üyeler görevlerini fahri yaparlar.                                                                              
3.7. Dernek siyasi partiler doğrultusunda çalışmaz,kimse derneği kendi siyasi amaçlarına alet 
edemez.                                                                                                                                                                             
3.8. Genel kurulda, derneğin feshi ile ilgili, olası bir karar halinde, derneğe ait tüm mal varlığı, 
derneğin amaçlarına uygun çalışmalar yürüten, hayırlı işler yapan herhangi bir kuruma hibe 
edilir.  

4. DERNEĞİN GELİRLERİ                                                                                                                                                     
4.1. Üye aidatları.                                                                                                                                                                             
4.2. Hak ile kazanılmış, gönüllü bağışlar                                                                                                                                     
4.3. Kültürel faaliyetlerden gelen bağışlar.  

5. ÜYELİK                                                                                                                                                                       
5.1. Asıl üyelik                                                                                                                                                                      
5.1.1. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır.                                                                                                                               
5.1.2. Üyelik başvuran kişi 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.                                                                                                           
5.1.3. Üyeliğe başvuran kişi derneğin tüzüğünü ve aidatını kabul olması gerekir.                                                                                                                                        
5.1.4. Asıl üyelik başvurusu kabulu yönetim kurulunun oy birliği ile onaylaması ile gerçekleşir.                                                                                                                                              
5.1.5. Asıl üyelik başvurusunu sadece , Seyyid Baba Mansur Ocağına mensup Baba Mansur 
evladları yapabilir. Babası Baba Mansur olamayan Asıl üye olamaz.                                                                                                           
5.1.6. Asıl üyeliğe başvuran Seyyid evladı , A.S.B.M.O.B.e.V. derneğin'den iki referans 
göstermesi gerekir.                                                                                                                                                                                     
5.1.7. Üye başvurusunda bulanan bir can'ın Seyyid Baba Mansur soyunda olup olmadığını 
talipleri ile ve dedesini,babasını tanıyan aileler ile ıspatlaması gerekir.                                                                                             
5.1.8. Asıl üye seçme ve seçilme hakkına sahiptir.                                                                                                                                                                                     
5.2. Fahri üyelik                                                                                                                                                                          
5.2.1. Dernek tüzel kişiliğine maddi ve manevi anlamda bağışta bulunanlar kişilere, dernek 
yönetim kurulu onayı ile fahri üyelik verilir.                                                                                                                                             
5.2.2. Fahri üye olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.                                                                                                
5.2.3. Fahri üyelik başvurusu yazılı yapılır.                                                                                                                                           
5.2.4. Üyeliğe başvuran kişi,derneğin tüzüğünü ve bağış mahiyetindeki miktarı kabul etmiş 
olması gerekir.                                                                                                                                                                                                     
5.2.5. Fahri üyelik başvurusunun kabulü,yönetim kurulunun oy birliği ile onaylaması ile 
gerçekleşir.                                                                                                                                                
5.2.6. Fahri üyelik başvurusu yapacak kişi,dernekten iki (2) asıl üye referans göstermesi 
gerekir.                                                                                                                                                          
5.2.7. Fahri üye seçme ve seçilme yetkisine sahip değildir.                                                                                                  
5.2.8. Fahri üye sadece maddi ve manevi katkıda bulunmayı kabul eder.                                                                                           
5.2.9. Fahri üye genel kurullara katılamaz.                                                                                                                                    
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5.2.10. Fahri üye sadece üye toplantılarına katılabilir.  

 

6.ÜYELİĞİN BAŞLAMASI.                                                                                                                                                           
6.1. Seçme ve seçilme hakkı,genel kuruldan,bir yıl önce,üyelik vasfını yerine getirmesine 
bağlıdır.                                                                                                                                                       
6.2. Üyelik başvurusu yazılı olarak, yönetim kuruluna yapılır.                                                                                                    
6.3. Asıl üyeliğin başlaması yönetim kurulunun oy birliği ile,onayladığı tarihten itibaren başlar.                                
6.4. Fahri üyeliğin başlaması,yönetim kurulunun oy birliği ile onayladığı tarihten itibaren başlar.  

7.ÜYELİĞİN SONA ERMESİ                                                                                                                               
7.1. Üyenin Hakka yürümesi halinde.                                                                                                                                        
7.2. Üye dernek tüzel kişiliğine,Alevi edep erkanına uymayan davranış ve tutum sergilerse 
yönetim kurulu tarafından uyarılır. Bu halleri sürdürmesi halinde,Dar divanı tarafından 
sorgulanır. Bu tür davranışlarda ısrar ederse, üyeliği bir sonraki genel kurula kadar üyeliğine 
son verilir.                                                                                                                                               
7.3. Asıl üye istifa etmek istemesi halinda ,yönetim kuruluna yazılı bildirir, yıl sonuna en az üç 
ay kala yazılı olarak başvuru yapması gerekir,aksi taktirde üyeliği bir yıl daha devam eder.                                                     
7.4. Asıl üye en az altı aylık aidat tutarını,uyarılmasına rağmen ödemiyorsa,üyeliği yönetim 
kurulu kararı ile düşer.                                                                                                                                                                         
7.5. Yönetim kurulu,Dar divanının onayı ile asıl üye hakkında, ihrac kararı alabilir, bu karar bir 
sonraki genel kurul toplantısında,çoğunluğun onayı ile gerçekleşir.                                                                                           
7.6. A.S.B.M.O.B.e.V. derneği tüzel kişiliğini ve yetkili organlarını hedef alan türden 
propaganda yapan, ve kamuoyuna,basına ve yayın organlarına sözlü veya yazılı alehte 
beyanda bulunan,üyelerini ihrac etme yetkisine sahiptir.                                                                                                                                
7.7. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunan üyelerin üyeliği, sona erer.                                                                                     
7.8. Fahri üyenin Hakka yürümesi halinde,istifa etmesi için yönetim kuruluna yazılı olarak 
başvurması halinde Fahri üyeliği, yönetim kurulu tarafından sonlandırılır.                                                                                              
7.9. Asıl üye,Fahri üye,istifa etmesi veya ihrac edilmesi halinde; Dernekten maddi ve manevi 
bakımdan talepte bulunamaz.  

8.ÜYE İHRAC İŞLEMLERİ VE GEREKÇELERİ                                                                                                                                     
8.1. Asıl ve fahri üyenin istifa istemi yönetim kurulu iradesi ilede gerçekleştirilebilinir,bu 
durumun Dar divanına yazılı olarak bildirilmesi gerekir.                                                                                                                                                      
8.2. Dar divanı üye ihrac kararlarını, yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu gelen kararı 
uygular.                                                                                                                                                
8.3. Hakkında ihrac kararı alınan, Asıl üye, genel kurulda itiraz etme hakkına sahiptir.                    
Bu durumda itiraz hakkını yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. İhrac işleminin geçerliliği 
genel kurulda yapılacak gizli oylama sonucunda kesinleşir.                                                                                                                         
8.4. Dar divanı tarafından ,onaylanan Fahri üye ihrac kararına itiraz hakkı yoktur.                                                     
8.5. Dernek alehinde çalışmalarda bulunmak, derneği ve üyelerini derneğin amacına ters 
faaliyetler doğrultusunda yönlendirmek,derneği siyasal propagandaya ve kişisel menfaatleri 
için kullanmak ve bu doğrultuda çalışmalarda bulunmak,ihrac için yeterli gerekçe sayılır.                                                                                     
8.6. Üye derneği maddi veya manevi olarak zarara uğratırsa,üyelikten ihrac edilir ve sebep 
olduğu tüm zararları ödemekle mükkeleftir.                                                                                                                                                  
8.7. İhrac edilen üye ,dernekten maddi ve manevi hak talebinde bulunamaz.                                                                                                                        
8.8. Dar divanı ihrac suresiyle ilgili karar verme yetkisine sahiptir.  

9.ÜYELİK AiDATLARI                                                                                                                                                        
9.1 Asıl üyelik aidat miktarı,ilk kuruluşunda kurucu üyeler tarafından belirlenir.                                                               
9.2. Asıl üyelik aidat miktarını genel kurulda kesinleştirir.  
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10.ÇALIŞMA GRUPLARI                                                                                                                                                      
10.1. Derneğin amacı doğrultusunda, belirtilen amaçlar için, gönül rızalığı ile çalışma grupları 
oluşturulur.                                                                                                                                                                                      
10.2. Çalışma grupları, organların altında oluşturulur.                                                                                                                                   
10.3. Çalışma grupları en az iki kişiden,veya en fazla beş kişiden oluşturulur.                                                                     
10.4. Çalışma grupları,bağlı olduğu organdan bir kişiyi içinde bulundurmak zorundadır.                                         
10.5. Çalışma grupları en geç Altı ayda bir bağlı olduğu organa rapor verir.  

11. DERNEK ORGANLARI                                                                                                                                                              
11.1. Genel Kurul                                                                                                                                                                  
11.2. Dar Divanı                                                                                                                                                                       
11.3. Yönetim Kurulu                                                                                                                                                            
11.4. Denetleme Kurulu                                                                                                                                                             
11.5. Bilim ve Araştırma Kurulu  

12.GENEL KURUL                                                                                                                                                        
12.1. Genel Kurulun Toplanması                                                                                                                                            
12.1.1. Tüzüğün madde 5.1.ine göre derneğe kayıtlı Asıl üyeleri genel kurulunu oluşturur.                                                                                   
12.1.2. Yönetim kurulu tarafından toplantı tarihi,gündeme önerilerle birlikte,üyelere üç hafta 
önceden bildirilir.                                                                                                                                                            
12.1.3. Genel kurul toplantısında karar alınabilinmesi için, en az, asıl üyelerin yarıdan 
fazlasının katılımı ile gerçekleşir.Bu sayıda bir katılım gerçekleşmemesi halinde,yönetim 
kurulu iki saat sonra aynı gündem maddeleri ile,toplantıyı mevcut asıl üye sayısı 
çoğunluğuna bakılmadan, gerçekleştirebilir.                                                                                                                                                                  
12.1.4. Olağan üstü seçimsiz genel kurul toplantısı yılda bir kere yapılır. Bu toplantı yılın ilk 
üç ayı içersinde gerçekleşir.                                                                                                                                                                     
12.1.5. Kongre divanı bir başkan ve iki yazman olarak üç kişiden oluşur.Bu divan genel kurul 
tarafından seçilir.  

12.2. Genel Kurulun Görevleri.                                                                                                                                   
12.2.1. Genel kurul organlarını,tüzüğün 11.ci maddesine göre seçer.                                                                          
12.2.2. Yönetim kurulunun yıllık mali ve çalışma raporları,denetleme kurulu tarafından 
açıklanır. yönetim kurulu genel,kurul tarafından aklanır.                                                                                                                          
12.2.3. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi ile ilgili kararlar alabilir.                                                                                
12.2.4. Yıllık üye aidat miktarını belirler.Bağış miktarı yapan kişilerin gönül rızalığına bağlıdır.                             
12.2.5. Genel kurul, yönetim kurulunu, fesh etme hakkına sahiptir.  

12.3. Genel Kurul Kararları.                                                                                                                                      
1.2.3.1. Genel kurulda oluşturulacak Divan, Seyyid Baba Mansur Ocağından olan üyelerden 
seçilir.                                                                                                                                                 
1.2.3.2. Genel kurulda kararlar, oy çoğunluğu ile alınır.                                                                                               
1.2.3.3. Her üyenin bir oy kullanma hakkı vardır.                                                                                                                                                    
1.2.3.4. Üyeler vekaleten oy kullanamazlar.                                                                                                         
1.2.3.5. Genel kurulda,alınacak kararlarla ilgili yapılan oylama sonucunda,oy eşitliği sonucu 
çıkarsa,ikinci oylama yapılır, sonucun yine birinci oylama sonucuyla aynı olması halinde, Dar 
divanına başvurulur.                                                                                                                                                                                                                                              
1.2.3.6. Genel kurulda oylama açık yapılır,ancak bir tek üyenin bile talep etmesi 
halide,oylama kapalı bir şekildede yapılabilinir.                                                                                                                                               
1.2.3.7. Divan seçim komisiyonunu oluşturur.Oylar genel kurula açık bir şekilde sayılır.                                      
1.2.3.8. Dernek organlarının seçiminde, aday olmak için, üyenin bireysel başvuru yapması 
gerekir.  
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13. DAR DİVANI NIN OLUŞUMU                                                                                                                            
1.3.1.  Dar divanı inançsal çalışmalar yapar.                                                                                                           
1.3.2.  Dar divanına talip olan Seyyid adaylar,genel kurul tarafından seçilir. Seçim akabinde 
kendi aralarında toplanarak bir başkan seçerler.                                                                                               
1.3.3.  Dar divanı beş kişiden oluşur.                                                                                                                 
1.3.4.  Dar divanında alınan kararlar çoğunlukla uygulanır.                                                                                     
1.3.5.  Dar divanına seçilmiş Seyyidler;bilgili ve saygınlık kazanmış üyelerden oluşur.                                                                                                                                                                                                            
1.3.6.  Dar divanı başkanı genel kurul toplantısında oy kullanma hakkına sahiptir.                        

14.DAR DİVANI NIN GÖREVLERİ                                                                                                       
14.1. Dar divanı,dernek organlarının ve üyelerinin tüzüğün amaç ve inanç ilkelerine uygun 
çalışmalar,yapıp yapmadıklarını inceler ve takipcisi olur. Alınacak üye ihraç kararlarınıda 
onama yetkisine sahiptir.                                                                                                                                                                             
14.2. Dar divanının bir üye hakkında ihraç kararı verebilmesi için,divan üyelerinin tamamının 
onayı gerekir.                                                                                                                                                                      
14.3. Dar divanı inançsal kararlar alır.Dar divanı üyelerinin onayladığı kararlar,her zaman 
bağlayıcıdır.                                                                                                                                            

15. YÖNETİM KURULU                                                                                                                                  
15.1.  Yonetim kurulu 9,Asıl 3.Yedek üyeden oluşur.                                                                              
15.2.  1.Başkan (en fazla iki dönem üst üste Başkanlık yapabilir)                                                                           
15.3.  1.Başkan yardımcısı.                                                                                                                          
15.4.  1.Sekreter                                                                                                                  
15.5.  1.Sekreter yardımcısı.                                                                                                                                                 
15.6.  1.Sayman.                                                                                                                                   
15.7.  1.Sayman yardımcısı.                                                                                                                                
15.8.  Seyyid ve Talip ilişkileri sorumlusu.                                                                                                
15.9.  1.Basın ve halkla ilişkiler sözcüsü.                                                                                                     
15.10.  1.Bilim ve araştırma görevlisi.                                                                                                                
15.11.  Yönetim, yanlızca Asıl üyelerden oluşturulur.                                                                                    
15.12.  Yönetim kurulu, görev dağılımını,seçim sonrası,kendi aralarında yaparlar.                                                
15.13.  Dernek dışarıya karşı,Başkan tarafından temsil edilir.                                                                               
15.14.  Başkanın bulunmadığı zamanlarda,bu temsiliyet Başkan yardımcısı tarafından yapılır. 
15.15.  Dar Divanı başkanı,inançsal konularda dışa karşı temsili sorumludur.                                            
15.16.  Dernek başkanı ani harcamalar durumunda,en fazla 500 Euro kullanma yetkisine 
sahiptir. Beşyüz  euroyu geçen harcamaların kullanma yetkisi,ancak yönetim kurulu kararıyla 
olur.                                                                                                                                                       
15.17. Sayman derneğin,gelir gider işleriyle ilgilenir,gelir giderlerle ilgili kendi arşivini 
oluşturarak, genel kurulda hesabını verir.                                                                                                               
15.18.  Yönetim kurulu,her iki yılda bir seçilir.                                                                                      
15.19.  Yönetim kurulu toplantısına başkan nın katılamaması durumunda,yardımcı başkanın 
çağrısıyla toplantıya yönetim kurulundan en az beş üyenin katılımıyla gerçekleştirebilirler. 
Aksi taktirde toplantı bir başka tarihe ertelenir.                                                                                                                      
15.20. Yönetim kurulu üyelerinden birinin,istifa etmesi halinde,yerine yedek üyeler arasında, 
en çok oy almış kişi getirilir.                                                                                                                                                                     
15.21. Basın ve halkla ilişkiler sorumlusu,internet aracılığı ile etkinlik ve çalışmalardan, 
gerekli tüm kişi ve organları haberdar eder.Basın açıklaması yapma gerekliliği durumunda 
ise,Dar Divanı ve Yönetim kurulunun onayı ile yapabilir.                                                                                                                                    
15.22. Seyyid ve Talip ilişkileri sorumlusu,üye adayların geçmişini ve 5.1.de belirtilen şartlara 
uygun olup olmadıklarını,araştırır, inceler bu konuda çalışmalarda bulunur.                                                                       
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15.23. Yönetim kurulu, yedek aday statüsündeki üyeler,yönetim kurulu toplantılarına 
katılabilirler,ancak; oy kullanamazlar.                                                                                                                      
15.24. Yönetim kurulu,inançsal konularda,Dar divanının almış oldukları,kararları uygulamakla 
hükümlüdür.  

16. DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ                                                                                          
16.1. Denetleme kurulu üç kişiden oluşur,genel kurulda seçilir,kendi başkanını seçimin 
akabinde, kendi aralarında yapacakları toplantıda seçerler.                                                                                                                    
16.2. Derneğin gelir, giderlerini ve faliyetleri denetler,yönetim kurulundan rapor talep 
eder,tüm bu işlerle,sorumludur.                                                                                                                                                                
16.3. Denetleme kurulu başkanı,yönetim kurulu toplantılarına katılabilir.Oy kullanma yetkisi 
yoktur.  

17. BİLİM TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU                                                                                                   
17.1. Yedi asıl ve Beş fahri üyelerden oluşur.                                                                                                                            
17.2. Bu dallarda araştırma yaparak, hizmet vermek isteyen Can'ların araştırmacı ve 
akademisiyen olmaları ön görülür.                                                                                                                                                                        
17.3. B.T.K.A.Kurulu,yapacakları çalışma ve incelemelerini,en geç altı ayda bir,Dar Divanına 
ve Yönetim Kuruluna rapor halinde sunar.  

18. KARAR VE TUTANAKLAR                                                                                                                                           
18.1. Dernek organlarının aldıkları kararlar ve tutanaklar,toplantı başkanı ve yazman 
tarafından imzalanır ve dosyalanarak arşive konulur.                                                                                                                             
18.2. Genel kurulda alınan kararlar,kongre başkanı ve yazmanları tarafından imzalanır.  

19. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                          
19.1. Tüzük değişikliği,yanlız genel kurul kararıyla mümkündür.Gündeme alınması talep 
edilen madde; ancak,genel kurul üyelerinin 3/4 çoğunluğu ile olur.                                                                                                            
19.2. Tüzüğün ana ilkesi olan;2.1.ve 5.1.5.inci maddelerinin değiştirile bilinmesi,dernek asıl 
üyelerinin yüzde sekseninin onayı ile gerçekleştirilir.  

2O. DERNEĞİN FESHİ                                                                                                                                                             
20.1 Dernek feshi toplam asıl üyelerinin 3/4 çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir.                                                      
20.2. Feshi ile ilgili karar alındıktan sonra,fesh işlemleri ,genel kurul başka bir karar 
almamışsa,yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarından biri ile işlemleri yürütür.                              
20.3. Derneğin fesi durumunda derneğin mal varlığı Alevi Akademisine kalır. 

21. SONUÇ HÜKÜMLERİ                                                                                                                                                               
21.1. Bu tüzük 22/12/2013 te yapılan kuruluş toplantısında her maddesi ayrı ayrı oylanarak 
kabul edilmiştir. Frankfurt yerel mahkemesi dernekler siciline tescil işlemi için bu tüzükte 
değişiklik yapmaya,BGB,nin 26.cı maddesi uyarınca kurucu heyet yetkilidir.  

	  


