„Wissenschaftler_innen für den Frieden – Deutschland e.V. (WfF)/
Barış için Akademisyenler – Almanya-BAK” Derneği Tüzüğü
§ 1 İsim, Merkez ve Mali dönem
(1) Dernek „Wissenschaftler_innen für den Frieden – Deutschland-WfF / „Barış için
akademisyenler - Almanya-BAK” adını taşımaktadır.
(2) Dernek merkezi Berlin’de bulunmaktadır.
(3) Mali dönem yıllık takvime göre düzenlenir.
(4) Dernek, Sicil Mahkemesi’ndeki Dernekler Kütüğü’ne tescil ettirilecektir. Bu
kaydın ardından dernek adı e.V. (tescilli dernek) eki ile tamamlanacaktır.

§ 2 Derneğin Amacı
(1) Derneğin çalışmaları, halkların barış içinde birlikte yaşamına, tehdit ya da baskı
altındaki bilim insanları ve öğrencilere destek olunmasına, bilimsel çalışma
alanlarında fikir özgürlüğüne ve siyasi fikri özgürlüğünün yaygınlaşmasına
hizmet eder. Dernek, bilim alanında yaşanabilecek her türlü ayrımcılığa,
hoşgörüsüzlüğe ve ırkçılığa karşı faaliyet yürütmektedir. Dernek, her bir ferdin
inanç ve dünya görüşüne saygılıdır, herhangi bir siyasi partiye veya topluluğa
yükümlülük içinde değildir, ve bünyesinde her düzlemde cinsiyetler arası hak
eşitliğini öncelik edinir.
(2) Derneğin amaçları şunlardır:
a. Bilim ve araştırma faaliyetlerinin, ve
b. Siyasi mültecilere yardımların desteklenmesi.
(3) Dernek, bu amaçları, özellikle eğitim ve bilimsel çalışmalarla ve örgün-olmayan
(extra-curricular) araştırma projelerine sunduğu desteklerle ve bu projelerin
icrasıyla gerçekleştirilir. Bunlar özellikle aşağıdaki aktiviteler aracılığıyla
gerçekleşir:
a. Yurtiçi ve yurtdışında konferans, kongre, seminer, sergi, atölye çalışmaları
ve sempozyumların da aralarında bulunduğu bilimsel etkinlikler, ve
b. Dernek faaliyetlerinden elde edilen pratik ve bilimsel bulguların raporlanıp
yayınlanması,
c. Bilimsel araştırma projelerin ilanı,
d. Yerinden edilmiş bilim insanlarının entegrasyon süreçlerinde, bürokratik
mevzularda ve resmi makamlar önünde destek sunulması.

§ 3 Kamu Yararı Statüsü
(1) Dernek, kamu yararına yönelik faaliyet yürütür, kar amacı gütme önceliği
yoktur.
(2) Dernek, doğrudan ve sadece kamu yararına dönük amaçları takip eder.
(3) Dernek kaynakları, sadece tüzükte belirlenmiş amaçlar dahilinde harcanabilir.
Üyeler, dernek kaynaklarını ödenek olarak kullanamaz. Dernek bütçesi sadece
tüzükte belirlenmiş amaçlar dahilinde harcanabilir.
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(4) Kimse, derneğin amaçlarına uygun olmayan harcamalar veya orantısız yüksek
meblağlarla desteklenemez.
(5) Dernek kendisini, bağışlar ve üye aidatlarının yanında kamusal ve özel niteliğe
haiz fonlar aracılığıyla finanse eder.
§ 4 Üyelik
(1) Derneğin üyeleri:
a. Aktif üyeler, (akademisyenler),
b. Destekçi üyelerden oluşur,
(2) Aktif üyeler, düzenli aidat ödeyen ve/veya üyeliğini beyan edenlerden
(akademisyenler) oluşur,
(3) Destekçi üyeler, derneğin görevlerini fikri ve maddi olanaklarla destekleyen
gerçek veya tüzel kişilerdir.
§ 5 Üyeliğe Kabul
(1) Derneğin amaçlarını kabul eden ve desteklemek isteyenler, dilekçe ile derneğe
üye olarak kabul edilir. Derneğe üyelik, Yönetim Kurulu’na yapılacak yazılı
müracaat aracılığı ile gerçekleşir. Altı aylık geçici üyeliğe Yönetim Kurulu’nun
üçte iki çoğunluğu karar verir. Şayet ilk Genel Kurul’da üçte iki çoğunluk
üyeliğin uzatılmasını onaylamamışsa, üyelik altı ayın sonunda sona erer.
(2) Üye, derneğe kabul edilmesiyle birlikte bu tüzüğü ve Genel Kurul’da
kararlaştırılan üyelik koşullarını (aidat ve diğer dernek kurallarını) kabul etmiş
sayılır.
(3) Yönetim Kurulu’nun, üyelik müracaatını reddetmesi durumunda- kararın gerekçeli
olması zorunlu değildir- başvurusu sahibi altı ay içinde itiraz edebilir. İtiraza ilişkin
nihai karar, müteakip ilk Genel Kurul’da verilir.
(4) Başvuru sahibi, üyeliğin uzatılmaması kararına–bu karar gerekçeli olmak
zorunda değildir–itiraz edilebilir. İtiraza ilişkin nihai karar, müteakip ilk Genel
Kurul’da verilir.
§ 6 Üyeliğin Sonlandırılması
(1) Üyelik ölüm, ayrılma ya da çıkarılma ile son bulur.
a. Üyelikten ayrılma hakkı yalnızca takvim yılının sonunda tanınır. En az üç ay
önce Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
b. Uyarıya rağmen görevlerini yerine getirmeyen, derneğin veya bağlı
derneklerin tüzüğüne, mevcut kurallarına veya yönetmeliklerine uymayan
veya davranışlarıyla derneğin çıkarlarına veya saygınlığına zarar veren
üyeler, Disiplin Kurulu tarafından dernekten men edilebilirler.
Bunun öncesinde üyeye, Disiplin Kurulu’na karşı savunma yapması için 14
gün süre tanınır. Üyelikten çıkarma kararı gerekçeleriyle birlikte tutanak
altına alınır.
Uyelikten çıkarma kararı gerekçeleriyle birlikte tutanak altına alınır.
Disiplin Kurulu tarafından verilen karara karşı 10 gun içerisinde Yonetim
Kurulu’na itiraz edilebilir. Uyelikten çıkarma kararı Disiplin Kurulu
tarafından verildigi tarihte, eger karara itiraz edilmişse Yonetim Kurulu
tarafından karar verildigi tarihte, geçerli olur. Disiplin Kurulu kararlarına
karşı Yonetim Kurulu’na itiraz edilmesi, dava açma hakkını ortadan
kaldırmaz.
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(2) Üyeliğin sonlandırılmasıyla birlikte dernek üyeliğinden doğan ilgili tüm haklar
geçersiz hale gelir. Hâlihazırda ödenmiş olan katkı ve aidatlar geri ödenmez.
§ 7 Üyelerin Hak ve Görevleri - Yazışmalar
(1) Tüm üyeler aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:
a. Dernek tüzüğü ve mevcut düzenlemeler doğrultusunda, derneğin toplantı
ve etkinliklerine katılmak, önerge sunmak ve derneğin genel olarak
sunduğu tüm maddi ve fikri hizmetlerden faydalanmak,
b. Hak eden üyelere dernek tarafından sunulabilecek paye ve ödüller
konusunda öneri ve tekliflerde bulunmak ve bunları kabul etmek.
(2) Tüm üyeler, derneğin amaç ve görevlerini devamlı olarak desteklemek ve Genel
Kurul kararlarını uygulamakla yükümlüdür.
(3) Üyeler, Genel Kurul’da veya Genel Kurul’ca kararlaştırılmış katkı yönetmeliği
doğrultusunda belirlenmiş olan mali katkıları yapmakla yükümlüdürler. Genel
Kurul kararı doğrultusunda belirlenen aylık katkı miktarı 5 (BEŞ) Euro olup,
tavsiye edilen aylık katkı miktarı 20 (YİRMİ) Euro’dur. Bahsi geçen katkıların
Dernek hesabına yatırılması gerekmektedir.
(4) İletişim bilgilerindeki değişikliklerini derneğe bildirmek, üyelerin
sorumlulukları kapsamındadır.
(5) Dernek içindeki yazışmalar (e-Mail) üzerinden elektronik biçimde yürütülür. Bu
yazışmalar arşivlenir.
§ 8 Derneğin Organları
(1) Derneğin organları şunlardır:
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Mali Denetçiler
d. Disiplin Kurulu
e. Etik Kurul
(2) Genel Kurul, gerekli durumlarda Yönetim Kurulu’nun desteklenmesi veya farklı
görevlerin yerine getirilmesi için çalışma ve/veya proje grupları kurabilir ve
aktif üyeleri, destekçi üyeleri ve diğer ilgili ve uzmanları işbirliğine çağırabilir.
§ 9 Genel Kurul
(1) Genel Kurul, derneğin en yüksek organıdır. Derneğin tüm aktif üyelerinden
oluşur (§ 4.1.a). Yönetim Kurulu’nu, Mali Denetçileri, Disiplin ve Etik Kurulu’nu
seçer ve derneğin uzun vadeli görevlerini ve yıllık çalışma programını belirler.
(2) Olağan Genel Kurul yılda bir kere toplanır. Toplantı tarihinde altı hafta önce
üyelere bir ön bildirim yapılır ve 10 gün içinde gündem maddesi ve tüzük
değişikliği önerilerini bildirmeleri istenir. Gündemi de içeren davetiye, toplantı
gününden en geç dört hafta önce üyelere iletilmiş olmalıdır. Tüm bu bildirimler
mektup veya elektronik posta yolu ile yapılır.
(3) Yönetim Kurulu, 2. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca Olağanüstü Genel Kurul
çağrısında bulunabilir. Üyelerin 1/3’ü talep ettiği takdirde ise Yönetim Kurulu
bu çağrıyı yapmakla yükümlüdür.
(4) Genel Kurul, kamuya açık değildir. Destekçi üyelerin Genel Kurul’da bulunma
hakları vardır.
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(5) Genel Kurul, karar alma yetkisine sahiptir. Genel Kurul, basit çoğunlukla seçilen
bir oturum başkanı ve bir yazman tarafından yönetilir. Genel Kurul’da tutanak
tutulması zorunludur. Tutanak oturum başkanı ve yazman tarafından imzalanır.
(6) Yasa ve tüzükte aksi belirtilmediği sürece, bütün kararlar kurula katılanların
basit çoğunluğu ile verilir. Çekimser oylar sayılmazlar. Eşit oy oranında söz
konusu teklif reddedilmiş olarak kabul edilir.
(7) Destekçi üyelere Genel Kurul’un sonuçları hakkında bilgi verilir.
(8) Genel Kurul’a ilişkin diğer tüm hususlar, yine Genel Kurul tarafından bir
yönergeyle düzenlenir.

§ 10 Genel Kurul’un Görevleri
(1) Genel Kurul özellikle aşağıdaki işlerle yükümlüdür:
a. Genel Kurul yönetiminin seçimi
b. Gündemin onaylanması
c. Yıllık rapor ve mali rapor, mali denetçi veya mali müşavir raporlarının
sunulması
d. Yönetim Kurulu raporunun sunulması
e. Yönetim Kurulu’nun aklanmasının oylanması
f. Yönetim Kurulu’nun seçilmesi
g. Denetçilerin seçilmesi
h. Bütçenin onaylanması ve üye aidatlarının aidat yönetmeliğince
belirlenmesi
i. Önergelerin ve diğer tüm gündem konularının karara bağlanması
j. Tüzük değişikliklerinin karara bağlanması
k. Derneğin feshinin karara bağlanması
l. Disiplin Kurulu’nun seçilmesi
m. Etik Kurul’un seçilmesi
§ 11Yönetim Kurulu
(1) Yönetim Kurulu en az 5 üye ve 3 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul’ca seçilir.
Yönetim Kurulu üye sayısı Genel Kurul’da belirlenir. Seçimde tüm adaylar bir
listede yer alır ve aldıkları oy sayısına göre asil veya yedek üye olarak seçilmiş
olurlar. Yönetim Kurulu’nun yarısı, yedek üyeler dahil olmak üzere, kadın
üyelerden oluşur. Aksi takdirde bu yerler boş kalır. Yönetim Kurulu’nun görev
süresi bir yıldır. Tekrar seçilmek mümkündür. Yönetim Kurulu, yeni Yönetim
Kurulu seçilene kadar görevde kalır.
(2) Yönetim Kurulu, fahri olarak görev yapar. Üyelerine ücret ödenmez ancak
yapacakları masraflar karşılanabilir. Yönetim Kurulu, bir çalışma yönetmeliği
kararlaştırabilir.
(3) Yönetim Kurulu, kendi görev alanlarını belirler, bu bağlamda ikisi kadın olmak
üzere eşit haklara sahip üç sözcü; bir sayman; bir cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasından sorumlu üye belirlenir. Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde
26 uyarınca Yönetim Kurulu, yedek üyeler hariç, bu tüzüğün 11/1 No’lu
maddesi uyarınca belirlenen tüm Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Derneğin
hukuksal ve yasal temsili iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından birlikte yürütülür.
Derneğin mali işlemleri için mutlaka saymanın ve bir diğer Yönetim Kurulu
üyesinin birlikte imzası gereklidir. Yönetim Kurulu, yıllık bütçe planını
(Finanzplan), yıllık raporu (Jahresabschluss) ve derneğin ekonomik durumuna
dair raporu (Bericht über die wirtschaftliche Lage desVereins) hazırlar.
(4) Yönetim Kurulu kararları basit çoğunlukla alınır.
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(5) Görev süresi içinde Yönetim Kurulu üyelerinden biri ayrılacak olursa, yedek
listesindeki üyeler oy sırasına göre Yönetim Kurulu’na girerler. Yönetim Kurulu
üyelerinin vaktinden önce görevden ayrılmaları halinde (aynı zamanda veya
peşe peşe) karar almaya yetkili bir çoğunluğun ortadan kalkması durumunda
Olağanüstü Genel Kurul’un toplanması zorunludur.
(6) Yönetim Kurulu toplantıları dernek üyelerine açıktır.
§ 12 Denetçiler
(1) Genel Kurul’da en az birisi kadın olmak üzere üç denetçi seçilir. Kota kıstasının
karşılanmadığı durumda bu pozisyon boş kalır. Denetçilerin seçiminde tüm
adaylar, aldıkları oy sırasına göre müşterek oyla seçilir.
(2) Denetçiler muhasebe hesaplarının tüzüğe ve müktesebata uygunluğunu yılda
en az bir kere denetlemekle ve Genel Kurul’a bir rapor sunmakla
yükümlüdürler.
§ 13 Disiplin Kurulu
(1) Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından üyeler arasından seçilen üç asıl ve üç
yedek üyeden oluşur. Seçimde tüm adaylar bir oy pusulasında yer alır ve
aldıkları oy sayısına göre asil veya yedek üye olarak seçilmiş olurlar. Asil ve
yedek üyelerin seçiminde 2/3 kadın kotası uygulanır.
(2) Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri ile çalışma esasları BAK Almanya Disiplin
Yönetmeliği ile düzenlenir.
(3) Disiplin Yönetmeliği, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilir.
§ 14 Etik Kurul
(1) Etik Kurul, Genel Kurul tarafından üyeler arasından seçilen üç asıl ve üç yedek
üyeden oluşur. Seçimde tüm adaylar bir oy pusulasında yer alır ve aldıkları oy
sayısına göre asil veya yedek üye olarak seçilmiş olurlar Asil ve yedek üyelerin
seçiminde 2/3 kadın kotası uygulanır.
(2) Etik Kurulun görevleri:
a. Etik Kurul, derneğin fon alımı süreçlerinde, diğer kişi ve kurumlarla birlikte
gerçekleştireceği etkinlik ve projelerde derneğin etik kurallarına uygunluk
konusunda Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapar. Derneğin beraber
çalışacağı üçüncü kişi ve kuruluşların derneğin etik ilkelerine aykırı
davranmaları halinde izlenecek yöntemi belirler.
b. Dernekten istenen görüş ve referans taleplerine yanıt verilmesi sürecinde
izlenecek yol ve ilkeleri belirler.
c. Üyelere yönelik olarak, her türlü ayrımcılığın yanı sıra özellikle toplumsal
cinsiyete, cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine dayalı ayırımcılık ve cinsel
taciz ve saldırı konulu çalıştaylar (workshoplar) düzenler, bu konularda
bilgilendirici materyallerin oluşturulmasını sağlar.
§ 15 Tüzük Değişikliği ve Derneğin Feshi
(1) Tüzük değişikliğine dair teklifler yazılı olarak Yönetim Kurulu‘na sunulmak
zorundadır. Tüzük değişikliği teklifleri Genel Kurul davetiyesi ile birlikte oy
hakkı olan tüm üyelere yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Tüzük değişikliği
için, Genel Kurul‘a katılan, oy kullanma hakkı olan üyelerin veya onların resmi
vekillerinin toplamının dörtte üçüne tekabül eden bir çoğunluk gereklidir.
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(2) Derneklerin sicilini tutmakla görevli mahkeme veya ilgili vergi dairesince talep
edilecek tüzük değişiklerini yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu konuda
üyelere bilgi verilecektir.
(3) Derneğin feshi için, Genel Kurul‘a katılan oy kullanma hakkı olan üyelerin veya
onların resmi vekillerinin dörtte üçlük çoğunluğu gereklidir.
(4) Derneğin feshi veya şimdiye kadar belirlenmiş amaçlarının ortadan kalkması
durumlarında, derneğe ait mal varlıkları eğitim-öğretim, sanat ve/veya bilimsel
araştırma alanlarında münhasıran kamu yararı temelinde faaliyet gösteren bir
kuruma aktarılacaktır. Mal varlığını devralacak kurum, devraldığı mal varlığını
doğrudan ve münhasıran derneğin amaçlarına uygun biçimde kamu yararı için
kullanmak zorundadır. Bu amaçla önceden ilgili vergi dairesinin görüşü alınmak
zorundadır.
§ 16 Etik İlkelere Uygun Davranma

(1) Dernegin uye ve organları, Genel Kurul kararı ile belirlenen etik ilkelere uygun
davranmayı taahhut eder. Uyelerin ve Dernek organlarının bu ilkelere uygun
davranmasının takibi konusunda Disiplin Kurulu gorevli ve yetkilidir.
§ 17 Yürürlüğe Giriş
(1) İşbu tüzük 01.07.2017 tarihli Genel Kurul’da karara bağlanmıştır ve dernekler
siciline kayıt edilmesi ile birlikte geçerlilik kazanır.
20.11.2020
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