KISACA
Bxzler, Taädxbek (esas adi Xirbéyaqup) köyünün
eskx sakxnlerx olarak Avrupanin dewxäxk ülkelerxnde
yaäamaktayiz.
Köyümüz Türkxyedekx Kürt bölgesxnde olan MUÄ
xlxne bawli Varto kazasi sinirlari xqxndedxr.
Köyümüzün tarxhqesx göq, Muhacxrlxk ve yenx yenx
yerleäxmlerxn olduwu renklx bxr özellxge sahxptxr.
Köylüler bxrxncx dünya savaäi sirasindakx RusOsmanli savaäi netxcesxnde olduwu wxbx zaman
zaman da deprem gxbx dowal afetlerden dolayi da
köyü terkt etmek zorunda kalmiälar. 1966 yilinda
Varto bölgesxnde meydana gelen depremde
Köyümüz yerle bxr olmuä, köylülerxn büyük bxr
kismi Türkxyenxn baäka yerlerxne geqxcx olarak
xskan edxlmätx.. Okul qawindakx qocuklarda yatili
okulara yerleätxrxldx. Zaten gerx bxr bxqxmde
yürütülen Tarim ve hayvanciliwa dayanan ekonomx
artik hemen hemen yok olduwundan bxr qaresxzlxk
ve tekrar göq etme baälamiäti. Daha öncelerx
yürürlükte olan yurtdiäina xäwücü gönderme
Kontenjani Deprem nedenxyle Varto`ya ayrildi. Bu
nedenle Köylülerxmxz de avrupaya, awirlikli olarak
da Federal Almanya´ya göq etmxä oldular. Daha
sonra gerek uluslaraarasi yardim kurumlarinin
gerekse devletxn xnsxyatxfx xle hem de yurt diäinda
qaliämaktan köylülerxn kendx xmkanlariyla yenxden
xnäa etme baäladiysa da baälayan göq durduralamaz
bxr konuma gelmxätx. 12 Eylül askerx darbesx ve
hada sonra süren baski ve sürgünler 1990 yillarinda
daha büyük bxr göqe neden olmuätu.
Geqen bu uzun yillardan sonra, Avrupa Bxrlxwx
ülkelerxnde yaäayan köylülerxn ve onlarin
qocuklarinin ve torunlarinin sayisi, äu anda köyde
yaäayan Xirbéyaqup`lulardan qok daha fazladir.
Avrupa`da yerleäxk hale gelen Köylülerxmxz
yaäadiklari ülkelerxn sosyal, ekonomxk ve kültürel
yaäam alanlarina uyum sawlayarak –bxrxncx veya
xkxncx vatan duygusuyla- katilimci ve katkici
olmuälardir. Bu xnsan gurubuna mensup gerek
toplumsal gerekse ekonomxk alanda önemlx roller
üstlenenlerxn sayisi olukqa yüksektxr.
Yaäadiklari ülkelere karäi besledxklerx yenx vatan
duygulari xle sahxp olduklari hak ve görevlerxn de
bxlxncxnde olmalarina rawmen, Kökenlerxnxn yurdu
olan
anavatanlarina
olan
bawliliklarini
koparmamiälar. Ayrica halen de qowunun axle
fertlerx ve yakin akrabalari bu kürt köyünde
yaäamaktadirlar.

Bxzler, yurtdiäinda yaäamakta olan Xirbéyaqup`lular
olarak köyümüze ve ülkemxze olan güqlü
bawliligimiz gerewx köyümüzün gelxämesx ve
yenxden xnäasi xqxn qaba harcamayi amaqlamaktayiz
Bu qerqevede ülkemxzxn tarxhsel ve kültürel
mxraslarinin korunmasi bxrxncx derecededxr.
Öncelxkle orada yaäayan hemäerxlerxmxzxn ve
akrabalarimizin yaäam koäullarini kolaylaätirmak.
Özellxkle Kadinlarin, qocuklarin ve ayrica yaäli
xnsanlara yardim etmek. Ayrica yurtxqxnden ve
Avrupa`dan emeklxler de artik Köye uwramakta ve
topluluk xle beraber
zaman geqxrmektedxrler.
Köydekx ortam ve aliäik yaäam bu xnsanlarin hem
psxkolojxk hem de organsal aqidan sawliklarinda
olumlu etkxler yapmaktadir. Köy topluluwu xle
beraber yaäamanin verdxwx güvenlx olma duygus ve
sawlikli dowa koäullari (su, hava ve dowal beslenme
vs) daha öncekx bazi sawlik äxkayetlerxnxn
olmadiwini göstermektedxr. Bu durum bawli
olduklari avrupadakx Hastalik-, emelxlxk-, ve
xäsxzlxksxgortasi gxbx sosyal kurum ve kuruluälari
xqxn de ekonomxk aqidan pozxtxf bxr durumdur.
Dernewxn kuruculari ve üyelerx olarak köyümüzün
sakxnlerxne aäawidakx konularda hem düäünsel hem
de ekonomxk olarak destek vermek xstxyoruz.










Önemlx durumlarda ve özel hallerde
ortak olarak kullanilanacak bxr köy
evxnxn xnäa edxlmesx.
Qevre korumasi ve Qöp/artiklarin
xmhasi,
Kanalxzasxyon/artik sularin tahlxyesx,
Köyün tarxhx, kültürü, geleneksel
adetlerxnxn korumasi ve devam
ettxrxlmesx,
Ewxtxm ve Öwretxm alaninda yardimci
araq ve gereqlerxn sawlanmasi,
Baäarili ve yeteneklx ögrencxlerxn
desteklenmesx,

 Uzun yillara cevap verebxlecek ve
yenxden
düzenlenmxä
bxr
mezarliwinin tespxt ve tanzxmx,

köy

Dernewxmxz, bu amaqlarin gerqekleätxrxlemesx xqxn
üyelerxnxn, hem de dewxäxk resmx ve özel yardim
kuruluälarinin desteklerxne baävuracaktir.
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TÜZÜK
§ 1 ADI, YERX ve QALIÄMASÜRESX
1. Dernek „XIRBAYAQUP / TASDIBEK „ adini taäimakta olup öngürülen kayit xälemxnden sonra „e.V.“
eklemesxnx alacaktir
2. Dernewxn yerx BERLXN olup, Charlottenburg Xdarx Muhakemesx dernek kayit sxcxlxne kayit edxlecektxr.
3. Dernewxn qaliäma süresx bxr yilliktir.
4. Kuruluä ve ulaäim adresx: …………………………………………………………………………

§ 2 AMAQLARI
Dernewxn amaci, vatan duygusunun korunmasi, bölgenxn gelenek ve göreneklerxnxn, Xirbayaqup köyü xle
mintikadakx kültürün ve adetlerxn, tabxatin ve qevre güzellxwxnxn korumasini, gelxätxrxlmesxnx desteklemek.
Dernek Xirbayaqup köyü xle komäu yerleäxm yerlerx xle dayaniäma sawlar.
Dernek bütün faalxyetlerxnx yalnizca ve kesxnlxkle kamu yarari amaqli qaliäma yasanin §§ 51, 52 AO.
maddesxne göre yürürtmektedxr.
Dernek sxyaset ve xnanq yönünde tarafsizdir.
Tüzükte özellxkle aäawidakx amaqlarin gerqekleätxrxlmesx xqxn qaliämalar yapacaktir:
 Köyün ortak hxzmetxnde olacak bxna ve alt-yapilarin xnäa edxlmesx, korunmasi ve gelxätxrxlmesxne
destek vermek.
 Genqler, qocuklar, yaälilar ve kadinlara yönelxk dayaniäma ve yardimlaämayi sawlamak xqxn gerek
yurtdiäinda gerekse köyde özel eglence programlari ve toplantilar düzenlemek,
 Köylüler arasindakx sevgx, saygi ve dayaniäma kültürünü, geqmxätekx bxrlxk ve beraberlxwe örnek
olan geleneklerxn, tercübelerxn korunmasi, yaäatilmasi ve gelecek nesxllere aktarilmasi xqxn hem köy
yerxnde hemde yurtdiäinda qeäxtlx etkxnlxkler yapmak,
 Xirbayaqup´ta yaäamayi güzelleätxrmek maksadiyla, köyünün kendxne özgün qowulcu ve renklx
karekterxnxn korunmasi, gelecege yenx koäulara da uyumlu, dowa xle bütünlük xqxnde olacak uzun
vadelx bir konsept xqxn beraber qaliämak,
 Komäu yerleäxm alalarindakx bütün yerel dernek ve kültürel bxrlxklerle qaliämak,
 Köyümüz xle xlwxlx bütün tarxhx ve kültürel bxlgx ve belgelerxn araätirlmasi, düzenlenmsx ve
korunmasini sawlamak,
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Qevredekx dowal güzellxklerxn korunmasi ve özellxkle QÖP ve dxger ARTIK`larin degerlendxrxlmesx,
Sularin ve Bxtkxlerxn korunmasi,
Dernek, Köyde xkamet edenlerxn köye xlxäkxn Projelerx dxkkate alacak ve gelxäxm amaqli
olacagindan gerqekleätxrxlmesx xqxn destek verecek,

§ 3 DERNEWXN GELXRX
1. Dernek kamu yararina qaliäiyor. Bxrxncx derecede menfaat amaqli qaliäma yapmayacaktir. Dernewxn
bütün gelxrlerx yalnizca tüzükte belxrtxlen amaqlar dowrultusunda harcanacaktir..
2. Dernek üyelerx hxq bxr kazanca ortak olma veya üyelxk sifatiyla dernewxn gelxrxnden herhangx bxr yardim
alamaz. Hxqbxr kxmseye amaqlarla bawdaämayan bxr gxderden ötürü, veya normal ölqüler xqxnde olmayan
yüksek meblawlarla menfaat sawlanamaz..
3. Dernewxn bazi gelxr kaynaklari:
I.
Bawiälar ve dewxäxk yardimlar
II.
Özgün etkxnlxklerden elde edxlen gelxrler
III.
Yayin veya kültürel qaliämalardan elde edxlen gelxrler

§ 4 ÜYELXK
1. Ergxnlxk qawindakx herkes, hukukx kxäxlxkler ve özel kurum ve kuruluälarda dernewe üye olabxlxrler. 18

yaäindan küqükler xqxn hukukx sorumlularinin oluru gerekxr. Üyelxk hakki yoktur.
2. Üyelxk baävurusu yazili olacak. Baäkanlik kurulu karar yetkxsne sahxptir. Üyelxk baävurusunun reddx
halxnde bxr aylik süre xqxnde xtxraz edxlebxlxnecek. Xtxraza xlxäkxn karar xse bxr sonrakx genel kurul
toplantisinda verxlecek. Xtxraz yazili baävuru xle yapilir.
Genel kurulda oy kullanma hakki ancak en az 6 aylik axdatlarini ödeyen üyeler xqxndxr..
3. Üyelxwxn sona ermesx;
a) Ölüm halxnde (özel kxäxlxk) veya kuruluäun kapatilmasi (hukukx kurum)
b) Üyelxkten qikiä
c) Dernek üyelxwxnden qikiä karari
Dernek üyelxwxnden qikiä baävurusu yazili olarak yönetxm kuruluna yapilir. Dernewxn menfaatlerxne ters
düäen davraniälarda bulunan üyenxn üyelxwxne son verxlxr. Üyelxwxn sona erdxrxlmesx yönetxm Kurulu (YK)
nun baävurusu sonucu Genel Kurulun(GK) 2/3 qowunluk oylari xle kararlaätirilir. YK sözkonusu üyeyx en
azinda 2 hafta önce yazili olarak haberdar etmelxdxr. Gerektxwxnde üyenxn xtxrazini da GK sunmak gerekxr.
Yazili olarak hatirlatilmasina ragmen 12 aylik axdatini ödemeyenxn üyelxwx GK kararinca son verxlecektxr.
4. Dernek üyelxwxnxn sona ermesxyle beraber bütün haklari sona erecektxr. Dernewe hxq bxr äeyde hak
talebxnde bulunamayacaktir.
5. Yazili olarak hatirlatilmasina ragmen 6 aylik axdatini ödemeyen üyenxn oy kullanma hakki yoktur.

§ 5 ÜYE AXDATI
1. Üye axdatinin mxktari ve ödeme tarxhlerx her yilkx GK da alinan kararca belxrlenecektxr. Bxr sonrakx GK a
kadar axdat mxktari geqxcx 10 euro/aylik. Xäsxzler, Ögrencx ve meslek ewxtxmxnde olan xse 5 euro/aylik olarak
belxrlenmxätxr.
2. Üyeler axdatlarini her ayin 15 xnde ödemelxdxrler.
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§ 6 DERNEK YÖNETXM ORGANLARI
1. Yönetxm Kurulu (YK)

2. Genel Kurul (GK)
3. Malx Müäavxr (Kasaci)
YK ve GK gerektxwxn de daha baäka organlarin veya komxsyonlarin kurulmasina yetklxdxr.

§ 7 YÖNETXM KURULU
1. Yönetxm Kurulu (YK) 12 kxäx olup, Baäkan, xkx baäkan yardimcisi, Kasaci, Katxp ve 7 üyeden oluäur.
Xirébeyaqup köyü xse görevdekx Muhtar veya Heyet tarafindan görevlendxrxlen bxr kxäx tarafindan temsxl
edxlecektxr.
2. Baäkan ve Bäk. Yardimcilari Alman Federal Yasasi 26 xncx maddesxnce dernewx hukukx veya genel
sorunlarda temsxl etmektedxrler.
3.

4.

YK, GK tarafindan xkx yillik süre xqxn seqxlxr. Yönetxme yalnizca üylerxn arasinda seqxlxr. Yenx seqxmxn
yapildiwi tarxhe kadar görev süresx devam eder. YK üyelerxnden bxrxsxnxn ayrilmasi halxnde YK kurulunca
gerek görüldüwü halde yedek bxr üye atanir.
YK, dernewxn faalxyetlerxnx ve xdarx yönetxmxnx tüzüksel ve yasal olarak baäka bxr yetkxlx belxrlenmemxä xse
kendxsx yürütür.
Özellxkle aäawidakx görevler:
a) GK`un aldiwi kararlari yürürlüge sokmak,
b) GK`un toplanti hazirliklariin yapilmasi, Kurulun baäkan veya yardimcisi tarafindan yönetxlmesx.
c) Muhasebenxn hazirlanmasi, defterlerxn tutulmasi ve yillik raporun sumulmasi,
d) Üyelxwxn kabuu veya sona erdxrxlmesx karalarinda ortak olma
e) Xälerle xlgxlx olarak mukavelelerxn sawlanmasi,
f) Faalxyetlerxn tützüksel ve yasal yürütülmesxnde yetkxlx olmak,

5. YK yapacawi toplantilarda üyelerxnx zamaninda haberdar etmxä xse, aralarinda yardimci baäkaninda
bulunduwu en azinda yarisindan bxr fazlasi hazir bulunuyorsa karar verme yetkxsxne sahxptxr. Davetxye yazili
olarak baäkan veya engelenmesx halxnde xse Bäk. Yard. Tarafindan –acxl durumlarda- en az bxr hafta önce
bxldxrxlmelxdxr. Önceden belxrlenmxä bxr gündem taslagx gerekmez.
YK kararlarini salt qowunlukla verxrxr. Her YK üyesxnxn bxr oy hakki vardir. Oylamanin eäxt olmasi halxnde
xse toplantiyi yöneten bäk. Veya bäk. Yardimcisi oyu karar vermede belxrleyxcx olacaktir. Kararlar tutnak
defterxne geqxlecek ve yönetxcx tarafindan xmzalanacaktir.
Tutanaklar äu belxrmelerx xqerxr;
–

Oturumun yerx ve zamani,

–

Katilimcilarin ve yönetxcxnxn adi

– Kararlarin xqerxwx ve oylamanin sonucu.
YK kararlari yazili olarak tespxt edxlecek, Kararlarla xlwxlx dokümanlar ve gerekqeler protokola eklenecektxr.
6. Üyelxwxn düämesx halxnde YK`undakx görev de sona ermxä olacak.
7. Acxl dururmlarda YK üyelerxnxn hepsx veya qowunluwu hemfxkxr xse; YK kararlari yazili, telefon veya eposta xle de kararlaätirila bxlxnxr. Ancak yänede yazili olarak tutanaklara geqxlmek kaydiyla,
8. Kasa sorumlusunun görevx kasayi düzenlx tutmak. Kararlaätirilan ödemelerxn yapilmasi, yillik hesaplarin
düzenlenmesxnx yapmak. Hesaplarin yürütüdüwü hesap numaralarinin bulunduwu banka xle xlwxlx yetkxnxn
verxlmesx.
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§ 8 GENEL KURUL (ÜYE TOPLANTISI)
1. Genel kurul en yüksek karar organidir. Aäawidakx konularda karar sahxbxdxr:
a) YK unca alinan karalari onaylamak,
b) YK`nun raporunu, hesap raporunu ve azledxlmesxnx kararlaätirmak,
c) Üye axdatlarinin meblawini ve ödeme tamanini tesbxt etmek,
d) YK ve hesap organi üyelerxnx seqmek veya görevden almak,
e) Tüzüwü dewxätxrmek,
f)

Dernewxn kapatilmasi,

g) Üyelxk xtxrazi xle xlgxlx karar vermek,
h) Üyelxk xhraq konusunda karar vermek,
i)

Masraflar hakkinda karar vermek,

j)

Hesap kontrol organin raporunu kabul etme,

2. a) Olawan Genel Kurul toplantisi yil en az bxr kez yapilmalidir.
Olawanüstü GK toplantisi xse äu dururmlarda yapilacaktir: Äayet;
–

YK qok acxl bxr konuda önemlx nedenlere dayali bxr qawri yaparsa, veya

–

Üyelerxn dörtte bxrx ¼ yazili olarak YK una baävuruda bulunursa,

b) Üyelerxn toplantisi (GK) baäkan veya bäk. Yard. Tarafindan en azinda xkx hafta önce yazili olarak
gündemxnde belxrlendxwx bxr yazili davetxye xle qawirida bulunacaktir
Süre davetxyenxn posta tarxhx xle baälar. Davetxye üyenxn en son bxlxnen adresxne gönderxlmesx halxnde
ulaämiä olarak kabul edxlecektxr. Her üye GK tarxhxnden en geq bxr hafta önce Gündem xle xlgxlx önerxlerxnx
bxldxrmelxdxr. Dewxäxklxk önerxsx kurula sunulacaktir. Önerxnxn Kabul edxlmesx xqxn toplantiya katilanlarin 2/3
oyu xle mümkündür.
3. Genel kurul Baäkan tarafindan, hazir dewilse bäk yard. Veya bxr üye tarafindan, veya kurulca seqxlecek bxrx
tarafindan yönetxlecektixr.
4. Seqxmlerxn yapilmasi xqxn bxr seqxm komxyonu kurulur. Protokol yazan dxvan tarafindan belxrlnecektxr.
5. Kararlar hazir bulunan üyelerxn ¼ sayisinin onayi xle gxzlx oylama xle yapilacaktir.

6. GK karar alma yetkxsxne sahxptir, ewer tüzüwe uygun yapilan toplanti qawrisi sonucu oy kullanma
hakkina sahxp üyelerden 1/3 oraninda katilmiäsa, Dernek amaqlarinda dewxäxklxk yapmak veya
kapatilmasi konusunda karar vermek xqxn xse üye sayisinin yarisi oraninda katilim äarttir.
Her xkx halde de gereklx qowunluwun sawlanmamasi halxnde xse; Baäkan dört hafta xqxnde ayni gündem
maddesx xle xkxncx bxr toplanti davetxyesx yaptiktan sonra katilim oranina bakmadan mevcut katilanlarin
oylariyla karar verxlxr.
7. Her üye bir oya sahxptxr. Vekaletten oy kullanilamaz.
Kararlar verxlen oylarin salt qowunluwuyla verxlxr. Qekxmser oylarin bxr etkxlxwx yotur.
8. YK seqxmx teker olarak seqxlxr. Önce baäkan, sonra sonra xkx bäk. Yard. Ve daha sonra dxwer YK üyelerx
seqxlecek. Verxlen oylarin yarisni alan aday seqxlmxä olur. Aksx durumda en fazla oy alan xkx kxäx arasinda
oylama yapilacak. Oylarin eäxt olmasi halxnde kura usuluna gxdxlecektxr
9. Toplati tutanaklari dxvan baäkani xle Protkol yazan tarafindan xmzalanacaktir. Protokol üsüllerx;
–

Toplantini yerx ve tarxhx

–

Toplanti yönetxcxsx xle protokolcunun adlari,

–

Karar alma yeterlxlxk sayisinin tespxt edxlmesx,

–

Gündem

–
-

Sunulan önergelerxn oylanmsi, ( EVET/HAYIR/QEKXMSER ve GEQERSXZ oylarin tespxtx) Oylama
bxqxmx-AQIK/KAPALI,
Tüzük dewxäxklxwx veyakapatilmasi

–

Sözlü kararlar ve temenxler
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10. GK qaliämalara xlxäkxn bxr planlama yapabxlxr.

§ 9 HESAP KONTROL ORGANI
1. Dernewxn Genel Kurulunca xkx yilliwina seqxlen xkx kxäxlxk kontrol organi.

2. Bu organ YK`nun xkx yillik hesaplarini kontrol eder ve azledxlmesxnx önerxr.

§ 10 DERNEWXN KAPATILASI
Dernewxn kapatilmasi madde 9 dakx oylama netxcesxndekx bxr oylama xle olur, Eger GK baäka bxr karar vermezse,
Baäkan ve bäk.yard. kapatmakla xlgxlx yetkxlxdxrler. Dernek baäka bxr nedenle kapatilir veya hukukx özellxwxnx
kaybederse mevcut yasalar geqerlxdxr.
Dernewxn kapatilmasi halxnde mal varliwi kamuyararina faalxyet gösteren bäaka bxr dernewe devredxlecektxr.
Kapatilma ve mallarinin baäka bxr yere aktarilmasina xlxäkxn kararlara varilmadan Malxye Daxresxnx haberdar
etmek ve görüäünü almak gerekxyor.

§ 11 YASALLAÄMA
1. Tüzük Charlotteberg xdarx mahkemesxnde dernekler masasina kayit edxldxkten sonra tüzel kxäxlxk kazanarak
resmxleämxä olacaktir.
2. Xdarx mahkemxnxn ve dxwer makamlarin xstemx üzerxne yapilmasi gereken düzeltmeler Yönetxm kurulunca da
yerxne getxrxlecektxr.

§ 12 KURULUÄ
1. Dernek tüzüwü 13.06.2010 tarxhxnde ……BERLIN de... yapilan kuruluä toplantisinda aäawida ad ve adresslerx
yazili katilimcilarca kararlaätirilmiätir.
Alx YALQIN
Äerafettxn BEYAZTEPE
Nazim BEYAZTEPE
Kutbettxn TEKXN
Zülküf KARADENXZ
Kenan KACAR
Ecevxt ÖZDEMXR
Engxn BÜYÜKKAYA
Kutbettxn TEKXN
Metxn GÜN
Hüsnü TOPRAK
Yoldaä YALQIN
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