TÜZÜK
§1 DERNEGIN ADI,YERI VE TAKVIM YILI
1.1 Dernegin adi „Hacili e.V.“'dir.
1.2 Dernek ,dernekler siciline kayit ettirilicektir.
1.3 Dernegin adresi , Im Unterfeld 7, 89281 Altenstadt
1.4 Dernegin is yili bir takvim yilidir.
§2 DERNEGIN AMACLARI
2.1 Köyümüzü tanimak
2.1.1 Gelecek nesillere gösterebilecegimiz bir Köy birakmak,
2.1.2 Köyün ayrintili haritasini olusturmaya calismak,
2.1.3 Köyümüzün dogal güzelliklerini ortaya cikarabilmek icin kesif yürüyüsleri
düzenlemek.
2.2 Köylümüzü tanimak
2.2.1 Köylünün soyagaci ortaya cikarilip,internet araciligiyla köylüye sunulmaya
calisilacak,
2.2.2 Her soyun Hacili'ya nereden ve ne zaman geldigi arastirilacak,
2.2.3 Internet sayfasi acilarak ,buradan cesitli hizmetler sunulmaya calisilacak,
2.2.4 Hacili'ya has olan adet ,gelenek ve görenekleri ile kilik kiyafet,yemek cesitleri
,oyun ,spor ,hikaye ,türkü ,siir
veya törenleri yasayarak ve yasatarak devam ettirmeye
calisilacak,
2.2.5 Avrupa'da ve Türkiye'de belirli günler tertipleyip,Hacilililarin birbiriyle kaynasmasi
saglanacak.
2.3 Köyümüze yatirim
2.3.1 Köyümüzün yollari ,ev önleri ve cesmeleri onarilmaya calisilacak ve uygun yerlere
sadirvan ,bank ,masa ,
cöp kutusu vs. yapilmaya calisilacaktir.
2.3.2 Okula,camiye ve diger Sosyal tesislere yardim yapilmaya calislacaktir.
2.3.3 Agaclandirmaya önem verilecek (Özellikle meyva agaclarina).
2.3.4 Köyümüzle Ilcemiz arasina ulasimi kolaylastirmak icin servis araci saglanmaya
calisilacaktir.
2.4 Köylümüze yatirim
2.4.1 Köylünün islerinde kullanabilecegi arac ve gerecleri temin edilmeye calisilacak
,bunlar köylüye kullanmasi
Icin verilip karsiliginda köyümüz icin yönetim
tarafindan belirlenen herhangi bir hizmet istenecektir.
2.4.2 Köylüye yapilacak islerde mümkünse o konunun bir uzmani tarafindan danismanlik
yapilmaya calisilacaktir.
2.4.3 Köylünün sattiklari internet araciligiyla köylü yararina pazarlanmaya calisilacaktir.
2.4.4 Hastalarimiza ve fakirlerimize ,asagidaki sartlar gerceklestiginde yardim yapilmaya
calisilacaktir:
2.4.4.1 Akrabalariyla irtibata gecildikten ve olumsuz yanit alindiktan,
2.4.4.2 Calisabilme durumu arastirildiktan,
2.4.4.3 Yapilan yardimin baska kötü emeller (icki,kumar,vs.) icin kullanilmayacagi
arastirildiktan,
2.4.4.4 Yardim türüne yönetim karar verdikten sonra yardim yapilabilir.
2.4.5 Hastalarimiza özel aletler (tekerlekli sandalye vs.) temin etmenin yollari
arastirilacaktir.
2.4.6 Ameliyatla iyilesme imkani olan hastalarimiza kampanya düzenlenmeye
calisilacaktir.
2.4.7 Üyelerin aidatlarinin %15'i ve Yardim Kutusu'na aktarilan sadece yardim amacli
bagislardan yardim
yapilabilir.
§3 EKONOMI ve ILISKILER
3.1 Dernek ticaret yapamaz,
3.2 Dernek, yönetimin fayda gördügü durumda Spor Kulüpleri ve diger derneklerle
beraber calisabilecektir.
§4 DERNEGE ÜYE OLMA SARTLARI
4.1 Dernege kimler üye olabilir
4.1.1 Dernegin amaclarina uymayi taahüt eden,
4.1.2 Yönetimin üye olmasinda mahsuriyet görmedigi,
4.1.3 Onsekiz yasindan kücük olunmasi durumunda velisinin imzasi ile.

4.1.4 (Hazirlanan soyagacinda ismi bulunmayanin) Hacilili olmayan kisininin yönetime
secilme hakkinin
bulunmayacagini,yalniz secme hakkinin olacaginin bilincinde olmasi
sartiyla üye olunabilir.
§5 ÜYELIKTEN CIKIS SARTLARI
5.1 Yazi ile bildirilmesi,
5.2 Üyenin ölümü,
5.3 Ahlaksiz bir davranistan veya dernek kurallarina uyulmadigi tespit edildikten sonra
yönetimin karari ile,
5.4 Üc ay aidatini ödemedigine dair ikaz geldikten 14 gün sonra hala aidatlar
ödenmemisse,
5.5 Yönetimin cikis verdigi Üye,14 gün icerisinde yazili itiraz etme hakkina sahiptir
.Eger yönetim bunu kabul
etmez ise ,gelecek Üyeler toplantisinda bu gündeme
alinir.Üyeler toplantisinda cogunlugun red ettigi kisi bir
daha üye olamaz.
§6 ÜYELIK AIDATI
6.1 Asgari her ay 5 Euro olmak sartiyla üye aidat miktarini belirlemekte serbest
birakilmistir.
§7 DERNEGIN ORGANLARI
7.1 Yönetim Kurulu
7.1.1 Dernegin yönetimi 6 üyeden olusur.
7.1.2 Yönetim her 2 senede bir secilir.
7.1.3 Yönetim baskan,baskan yardimcisi,muhasip,katib ve iki üyeden olusur.
7.1.4 Yönetim bu görevleri kendi aralarinda taksim eder.
7.1.5 Yönetimin icinden biri istifa ederse digerleri onun görevini üstlenir.En az üc
yöneticinin istifasinda
yönetim fesh edilir.Bir ay icerisinde secime gidilir.
7.1.6 Yönetim ,yönetim kurulu toplanti zamanini kendi belirler,
7.1.6.1 Dört üyeden az olundugunda karar alinamaz.
7.1.6.2 Baskanin oyu esitlik aninda iki sayilir.
7.1.6.3 Katip alinan karalari kayit edip yönetim kurulu baskan yada baskan
yardimcisina imzalatmakla
yükümlüdür.
7.1.7 Yönetim Dernegin tüzügüne uymak mecburiyetindedir ve bu dogrultuda her türlü
faaliyet yapma hakkina
sahiptir.
7.1.8 Baskan ve baskan yardimcisi herbiri mahkemede veya mahkeme disinda dernegi
temsil etme hakkina
sahibtir.
7.1.9 Baskan ve baskan yardimcisi yönetime taabidir.Her meseleyi yönetime götürmek
mecburiyetindedir.
7.1.10 Yönetim yapacagi programlarda örf ve adetlere ,genel ahlaka ,özellikle üyenin
inandigi din'e ters haraket
ettirmeyecek ve programlar düzenlemeyecektir.
7.1.11 Yönetim iki yilda bir üyeler toplantisi düzenleyecek ve burada gelir ve giderlerini
aciklayacak ,ayrica i
nternet'te devamli olarak gelir ve giderlerini üyelerine
sunacaktir.
7.1.12 Yönetim dernege para kazandirmak icin cesitli aktiviteler düzenleyebilecektir.
7.1.13 Yönetim tüzükten herhangi bir maddeyi degistirmek istediginde ,önceden
duyurdugu bu istegini üyeler
toplantisinda gündeme alinip oylama ile hazir bulunan
üyelerin 3/4 cogunlugunun
kabul etmesi ile maddeyi degistirebilir.
7.2 Üyeler Kurulu
7.3 Denetleme Kurulu
7.3.1 Denetleme Kurulu her 4 senede bir secilir.
7.3.2 Ilk Denetleme kurulu kurulusun iknci senesinde secilir.
7.3.3 Denetleme Kurulunu üyeler secerler .
7.3.4 Denetleme Kurulu 3 kisiden olusur .Bunlar yalnizca önceden yönetimde bulunmus
yöneticilerden olusur.
7.3.5 Denetleme Kurulu Yönetimin mali durumunu denetler .Bunu senede en az 2 defa
olmasi sartiyla ,kendilerinin tesbit ettigi zamanda yaparlar.
7.3.6 Yönetimin mali durumunda celiski tesbit edilirse yönetime 14 gün icinde bunu
düzeltmesi icin yazili bir bildiri
gönderilir .Yönetim bu zaman icinde bütcesini düzeltmez
ise Denetleme kurulu olaganüstü toplanti icin
üyelerini haberdar eder ve yönetimin
feshini üyelere sunup ,yeni bir yönetimin
kurulmasini ister.Ayrica
bütcedeki
acigi kapatmayan eski yönetimi mahkemeye verme hakkina sahiptir.

7.4 Temsilciler Kurulu
7.4.1 Yönetim kurulu Temsilciler kurulunu secme hakkina sahiptir.
7.4.2 Temsilciler kurulunu secme sekli Yönetim kuruluna birakilmistir
7.4.3 Temsilciler kurulunun tek amaci, farkli cografi bölgekerde yasayan köylülerimiz
arasindaki irtibati
saglamaktir.
§8 ÜYELER TOPLANTISI
8.1 Her iki senede bir üyeler toplantisi yapilir.
8.2 Yönetim toplantiyi en az 1 ay önceden yazili olarak, mesela e-posta ile bildirir.
8.3 Olagan üstü durumlarda (Yönetim veya Denetleme kurulu) en az 15 günicinde
toplanti gününü üyelere bildirir.
8.4 Toplantiya katilan üye sayisina bakilmaksizin toplanti devam eder alinan kararlar
gecerlidir.
8.4.1 Kararlar oylarin cogunlugu ile gecerlidir, Tüzük degisikliginde ise 2/3 lik cogunluk
gerekmektedir .
8.5 Üyelerden bir toplanti baskani ve iki yardimci secilir.Bunlar toplantiyi
yönetirler,tutanak tutarlar ve imzalarlar
sonrada
yönetime verirler ve yönetim
kurulu baskan yada baskan yardimcisi da imzalar.
8.6 Oy kullanma hakki en az 3 ay önceden üye olan üyelerindir.Her üyenin bir oy hakki
vardir.Secimler gizli ve yazi
ile yapilir. Kararlar oylarin cogunlugu durumunda
gecerlidir.
8.7 Üyeler toplantisinda ele alinacak konular,programlar 1 ay önceden yönetim
tarafindan tesbit edilir.
§9 DERNEGIN GELIRLERI
9.1 Üye aidatlarindan
9.2 Devletin yardimlarindan
9.3 Dernek kanunlarinca gecerli olan kaynaklardan.
§10 DERNEGIN FESHI
10.1 Dernegin feshi durumunda Dernegin mal varligi ile yarim kalmis dernegin islerine
harcanir.Böyle bir durum
mevcut degil ise ,son Üyeler toplantisinda üyelerin teklif
ettigi ve cogunlugun onay verdigi yere veya
yerlere verilir.

