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§ 1 

Unvan, merkez, faaliyet alanı, mali yıl 

1. Dernek “Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.” Gelir Vergisi Yardım Derneği“adı altında 
faaliyet göstermektedir. 

2. Derneğin merkezi Neustadt an der Weinstraße'de bulunmaktadır. 

3. Derneğin çalışma alanı anayasanın geçerlilik alanıdır. 

4. Mali yıl bir takvim yılıdır. 

§ 2 

Derneğin amacı 

1. Dernek, çalışanlar için bir kendi kendine yardım örgütüdür.  Üyelerine vergi 
konularında Madde 4 No. 11 StBerG (Vergi Danışmanlığı Kanunu) yetkisi 

kapsamında yardımcı olmaktadır. 

2. Derneğin yerleşik olduğu üst finans çevresinde en azından bir danışmanlık merkezi 
işletilmek zorundadır. Diğer üst finans çevrelerinde danışmanlık merkezlerinin 
çalıştırılmasına izin verilmektedir. 

Yardım hizmeti ancak bir danışmanlık merkezine üye olan kişilere verilebi-
lir.Danışmanlık merkezinin yöneticileri, ancak şu anda Madde 23, StBerG ile düzen-
lenmiş yasal hükümlere göre şartları yerine getiren kişiler olabilir. Yardım hizmeti, 
gerçeğe uygun, bilinçli, gizli ve izinsiz reklamdan feragat edilerek gerçekleştirilme-
lidir. Yasal danışmanlık yetkisi kapsamında yardım hizmeti ile bağlantılı olarak 

başka bir ekonomik faaliyetin gerçekleştirilmesi yasaktır. Derneğin vergi 
konularındaki yardım hizmeti sırasında faydalandığı tüm kişiler bahsi geçen yüküm-
lülüklere uymak zorundadır. 

3. Dernek, gelir elde etmeye yönelik ticari işletme çalıştıramaz. 

§ 3 

Üyelik hakkı kazanmak, üyelerin hakları 

1. Derneğin faaliyet alanı içerisinde ikamet eden veya geçici olarak orada bulunan ya 
da Almanya'da vergi beyannamelerini verme hakkı veya yükümlülüğü bulunan her 
gerçek kişi dernek üyesi olabilir. Serbest meslek erbabı olup gelir elde eden kişilerin 

üyelikleri dernek amacını desteklemeye yönelik bir katkı sağlarsa üye olabilir. 

2. Katılım yazılı veya elektronik ortamdaki bir istek bildirimiyle beyan edilmelidir. Üye 
elektronik adresini bildirir ve üyelik dernek tarafından onaylanırsa elektronik 
ortamdaki istek bildirimi katılım için yeterlidir. 

Bir üye takvim yılında üyeliğinin sona ermesinden sonra tekrar dernekten yardım 

alırsa üyelik sadece ilave yazılı veya elektronik ortamdaki beyanla tekrar geçerlilik 
kazanır. 

Üyelik geride bırakılmış bir süre için geriye dönük sebeplere dayandırılabilir. 

3. Üyeler, dernek amacının sınırları içerisinde, gelir vergisi veya gelir vergisi 

konularında üyelik aidatı ödedikleri dönem içerisinde ücretsiz olarak yardım alabilir. 
Üyeler, Madde 4, Bent 11 StBerG'e göre üyeliğin geçerli olduğu yılı ve izleyen yılları 
ve ayrıca üyelik yılından önceki takvim yılı ile ilgili vergi konularında danışmanlık 
hizmeti alma hakkına sahiptir. 

4. Derneğe katılarak ve e-posta adresini bildirerek ilgili üyeler, dernek amacının yerine 

getirilmesi için yapılacak bildirimlerin kağıt kullanılmadan elektronik posta yoluyla 
yapılmasını (e-posta) kabul etmiş sayılır. 

5. Üyeler derneğe karşı tazminat taleplerini geçerli kılmak istediği zaman, yönetim 

kuruluna öncelikle konuyu ve bundan dolayı meydana gelmiş zararları yazılı olarak 
bildirmek zorundadır. Mahkeme huzurunda bir dava açılmasına ancak dernek zarar 
bildirimine 6 haftalık bir süre içerisinde cevap vermediği veya zararın 
düzenlenmesini reddettiği takdirde izin verilir. 

§ 4 

Üyeliğin sonlandırılması 

1. Üyelik, üyenin ölümü, çıkışı, üyelik listesinden silinmesi veya dernek tarafından 
ihracı ile bulur. 

2. Ayrılık sadece bir takvim yılının sonunda yapılabilir. Ayrılık, en geç 30 Kasım’a 

kadar derneğin yönetim kuruluna yapılacak yazılı bir beyanla gerçekleşir. 

3. Aidat yönetmeliğindeki değişiklik, üyelik aidatlarının ortalama %15'in üzerinde 
artmasına neden olursa, üyeler Madde 4, Fıkra 2'de belirtilen fesih süresinden 
bağımsız olarak takvim yılı sonuna göre üyeliklerini sonlandırmak için yazılı fesih 

talebinde bulunma hakkı elde eder. Bu fesih ihbarı bir gerekçe içermelidir ve yö-
netim kuruluna da üyelik aidatı artışının bildirildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde 
ulaşmak zorundadır. 

4. Bir üye, uyarıya rağmen üyelik bedelini üç aydan fazla ödememişse ve uyarı 
gönderildiği tarihin üzerinden bir ay geçmişse, yönetim kurulu kararı ile üyelik liste-

sinden çıkarılabilir. Listeden çıkarma işlemi üyeye bildirilmelidir, ancak derneğin, 
üyelik aidatının ödenmesi konusunda talebi geçerliliğini korur. 

5. Derneğin menfaatleri önemli şekilde zedelenmişse, bir üye yönetim kurulu kararı ile 
dernekten ihraç edilebilir. Derneğin üyelik aidatının ödenmesi talebi ise geçerliliğini 
korur. 

6. Üyelik listesinden çıkarılmaya veya dernekten ihraca maruz kalan üye, kurulun 
kararına karşı denetleme kuruluna itiraz başvurusu yapabilir. Bu itiraz, karar ulaştığı 
tarihten itibaren bir ay içerisinde sunulmak zorundadır. Yönetim kurulu listeden 
çıkardığı veya dernekten ihraç ettiği üyeyi, itiraz hakkı konusunda bilgilendirmek 

zorundadır. Denetleme kurulunun kararı kesindir. 

§ 5 

Kayıt ücreti ve üyelik aidatı 

1. Yönetim kurulu, denetim kurulunun onayı ile bir aidat yönetmeliği çıkarır, bunun 
içerisinde üyelik aidatının miktarı ve bir defalık giriş ücreti yer alır. Yasal katma 

değer vergisindeki bir değişiklik durumunda yönetim kurulu, üyelik aidatını ve bir de-
falık giriş ücretini uygun kapsamda değiştirme hakkına sahiptir. Üyelik aidatı dışında 
vergi konularındaki yardım hizmeti için özel bir ücret talep edilmez. Ancak Aidat yö-
netmeliği ile mali mahkeme duruşmasındaki masrafların iadesi belirlenebilir. 

2. Katılım durumunda, üyelik aidatı ve bir defalık giriş ücreti derhal, diğerleri ise her 
yılın 02 Ocak günü ilgili takvim yılı için muaccel olur. Bir ödeme bir takvim yılının 30 
Haziran tarihine kadar yapılmaz ise, üye temerrüde düşer, tekrar yazılı bir uyarı ge-
rekli değildir. 

3. Aidat yönetmeliğindeki değişiklik, en geç değiştirilen aidat yönetmeliğinin yürürlüğe 
gireceği takvim yılından bir ay önce bildirilmelidir. 

4. Yönetim kurulu, giriş ücretini ve üyelik aidatını gerekçeli istisnai haller dışında 

indirme veya iptal etme yetkisine sahiptir. 

§ 6 

Üyelerin yükümlülükleri, üyelerin dosyaları, zaman aşımı 

1. Üyeler, vergi konusunda kendi ihtiyaçları için derneğin amacının yerine getirilmesi-
ne katkı sağlamak, özellikle de vergi ile ilgili evraklarını düzenlemek ve hazırlamak, 
zamanında danışmanlık randevusu için çaba göstermek ve gerekli soruları hızlı 

biçimde cevaplamak zorundadır. Üyeler, ikametgah değişikliklerini derneğe en 
yakın zamanda bildirmekle yükümlüdür. 

2. Madde 4, Bent 11 StBerG kapsamında vergi konularıyla yardım hizmeti konusunda 
ilgili üyenin el evrakları, derneğin ilgili üyenin vergi konularıyla ilgili faaliyeti tamam-

landıktan sonra bu evraklar on yıl boyunca resmi danışmanlık merkezinde veya yö-
netim kurulunun talebi ile dernek merkezinde saklanır. Şayet dernek üyeden el 
evrakını teslim almasını talep ederse ve üye bu talebi aldığı tarihten itibaren altı ay 

içerisinde yerine getirmezse, ilgili üyenin el evraklarının saklama yükümlülüğü on 
yıllık dönem sona ermeden iptal olur. Derneğin bu el evrakını iade etmesi gerek-

mediği müddetçe üye el evraklarının bölümlerinden ücret karşılığında fotokopi talep 
edebilir. 

3. Dernek, derneğin amacını yerine getirmek için, üyelerin verilerini elektronik ortamda 
saklama yetkisine sahiptir. 

4. Derneğin vergi konusunda vermiş olduğu yardım hizmetinden kaynaklanan zarar-
ların tazmin edilmesi için üye talepleri talebin oluştuğu an itibariyle üç yılın sonunda 

zaman aşımına uğrar. Hak, ilgili vergi bildiriminin geçerliliği ile birlikte başlar. 

§ 7 

Derneğin birimleri 
1. Derneğin birimleri 

a) yönetim kurulu 
b) denetleme kurulu 
c) temsilciler kurulu 

2. Resen üyelik dışında derneğin birden fazla birimine üye olmak mümkün değildir. Bu 
birimlerin üyeleri başka bir gelir vergisi yardım derneğine üye olamazlar ve hangi 

görevde olursa olsun başka hiçbir gelir vergisi yardım derneği için çalışamazlar. 

3. Dernek birimlerinin üyeleri özel, çok önemli ve sorumluluk gerektiren pozisyonlarda 
bulunur. Hangi şekilde olursa olsun bir birimin üyesi dernek veya derneğin itibarı 
önemli şekilde zedelenecek biçimde davranırsa, bu üye ilgili birim görevinden ihraç 

edilebilir. 

§ 8 

Yönetim kurulu 

1. Derneğin yönetim kurulu en fazla dört tek başına temsile yetkili üyeden oluşur, 
bunlar başkan ve en fazla üç başkan yardımcısıdır. Yönetim kurulu, denetim kurulu 
önerisi üzerine üye temsilcileri toplantısı tarafından sekiz tam takvim yılı süresi için 

seçilir. Sonradan seçilen yönetim kurulu üyelerinde vekillik, önceden seçilmiş 
yönetim kurulu üyelerinin görev süresi sona erdiği tarihte başlar. Tekrar seçilmek 

mümkündür. Yönetim kurulu, geçerli bir yeni seçime ve yeni yönetim kurulu dernek 
siciline kaydedilene kadar görevde kalır. Yönetim kurulunun seçimi, aynı zamanda 
ibra edilmesi blok seçim yöntemiyle mümkündür. 

2. Yönetim kurulunun ve üyelerinin ataması sadece önemli bir nedenden dolayı 
denetim kurulunun önerisi üzerine üye temsilcileri kurulu tarafından iptal edilebilir. 
Önemli nedenler ağır yükümlülük ihlalleri veya usule uygun şirket yönetimi yetersiz-
liğidir. 

3. İç ilişkiler konusunda başkan derneği hukuki olarak ve mahkeme dışında temsil 
etmektedir. Engel varsa derneğin 1. başkan yardımcısı temsil eder, engel varsa 2. 
başkan yardımcısı temsil eder,  ve bu kişi için engel varsa da 3. başkan yardımcısı 
temsil eder . Yönetim kurulu, basit çoğunluk ile karar verir. Yönetim kurulu, en az iki 

üyesi hazır bulunduğu anda karar verme yetkisine sahip olur. Bunlar arasında 
başkan veya başkan yardımcıları bulunmalıdır. Oy eşitliği olduğu durumda görev 
yapan başkanın oyu belirleyici olur. 

Yönetim kurulu özellikle aşağıdaki görev alanları için sorumludur: 

a) Vergi konusundaki yardım hizmetinin danışmanlık merkezi yöneticileri ve 

çalışanları tarafından usule uygun gerçekleştirilmesi, 

b) danışmanlık merkezlerinin açılması ve danışmanlık merkezlerine müdür atan-
ması, 

c) anışmanlık merkezleri için çalışma kılavuzlarının düzenlenmesi, 

d) iş sözleşmelerinin akdi ve feshi 

e) bir danışmanlık merkezinin açılışı veya kapanışı hakkında, bir danışmanlık 
merkezi müdürünün atanması veya atama iptali hakkında yetkili üst mali yö-
netime bildirim ve derneğin vergi konularında yardım hizmetini verdiği kişilerin 
bildirimi, 

f) tüm tahsilatların ve harcamaların eksiksiz ve sürekli kaydedilmesi, 

g) mali yıl sona erdikten sonraki altı ay içerisinde şirket denetçilerinin atanması. 
Şirket denetçileri olarak sadece Madde 3 StBerG'ye göre vergi konusunda 
sınırsız yardım hizmeti verme yetkisi olan şirketler ve kişiler atanabilir. 

h) Denetim raporu ulaştıktan sonra bu raporun bir ay içerisinde, en geç mali yıl 
sona erdikten 9 ay sonra yetkili üst mali yönetime iletilmesi, 

i) denetim raporu ulaştıktan sonraki altı ay içerisinde üyelere denetim tespitler-
inin önemli içeriklerinin yazılı olarak bildirilmesi, 

k) Üyelere denetimde tespit edilen önemli içerikler bildirildikten sonraki üç ay içe-

risinde temsilciler kuruluna ve diğer temsilciler kurullarına Madde 11, Fıkra 1'e 
göre yazılı olarak davet gönderilmesi ve hazırlığı ve de gündemin oluşturul-
ması. 

l) Mali yıl içerisindeki dernek gelişmeleri ve durumu hakkında temsilciler kurulu-

na şirket raporlarının ibrazı, 
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m) derneğin faaliyet alanı kapsamında derneğin merkezinin önemli bir nedenden 
dolayı değiştirilmesi, 

n) derneğin tasfiyesi. 

4. Yönetim kurulu, kendi faaliyeti ve tüzüğe uygun görevlerin gerçekleştirilmesiyle 
oluşan masraflarının karşılanması için uygun ücret talep etme hakkına sahiptir. 
Ayrıntıları bir hizmet sözleşmesi ile düzenlenir. 

§ 9 

Denetim kurulu 

1. Denetim kurulu en fazla 6 kişiden oluşur, bunlar dernek başkanının önerisi üzerine, 
üye temsilciliği tarafından, seçimden sonraki takvim yılının 1 Ocak tarihinde 
başlamak üzere, 8 tam takvim yılı için seçilir. Denetim kurulu üyelerinin tekrar 
seçilmesi mümkündür. Yeni denetim kurulu seçilene kadar eski denetim kurulu 

görevde kalır. Denetim kurulunun seçimi, aynı zamanda ibra edilmesi blok seçim 
yöntemiyle mümkündür. 

2. Denetim kurulu kendi içerisinden bir başkan ve bir başka yardımcı seçer,  
yardımcısı, başkanın manisi olduğu zaman denetim kurulunun toplantılarını yönetir. 

Denetim kurulundaki üyelik sadece önemli bir sebepten dolayı yönetim kurulu 
başkanının ve üyeler temsilciliğinin önerisi üzerine iptal edilebilir. Önemli nedenler 

ağır yükümlülük ihlalleri veya görevlerini usule uygun yerine getirme yetersizliğidir. 

3. Her bir denetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu amacını ve nedenlerini belirterek, 
denetim kurulunun başkanının denetim kurulunu derhal toplantıya çağırmasını talep 
edebilir. Denetim kurulu takvim yıl içerisinde bir kez toplanmak zorundadır. Yönetim 
kurulu denetim kurulunun toplantılarında istişari oy ile katılabilir. 

4. Denetim kurulu basit çoğunluk ile karar alır; karar vermeye yetkilidir; ancak en az 3 
üyesinin hazır bulunması şarttır. Bunlar arasında denetim kurulunun başkanı veya 
onun yardımcısı hazır bulunmalıdır. Oy eşitliği olduğu durumda görev yapan 
başkanın oyu belirleyici olur. 

5. Denetim kurulu kendisine tüzük ile verilen görevlerden sorumludur bunlar aşağıdaki 
gibidir 

 d Yönetim kurulunun usule uygun iş yönetiminin denetlenmesi, 

 Temsilciler kuruluna yönetim kurulunun iş yönetimini mali yıl içerisinde denetle-
diği şekil ve kapsam hakkında rapor ibrazı; kendisi şirket denetçisinin denetim 
raporu ile ilgili rapora cevap yazmak zorundadır, 

 Dernek ve yönetim kurulu arasında hizmet ve diğer sözleşme akitleri. 

6. Denetim kurulunun üyeleri, kendi faaliyetleri ve tüzüğe uygun görevlerinin 

gerçekleştirilmesiyle oluşan masrafların karşılanması için uygun ücret talep etme 
hakkına sahiptir. Ücretin miktarı temsilciler kurulu tarafından yönetim kurulunun ö-
nerisi üzerine onanır. 

§ 10 

Üyeler temsilciliğinin seçimi 

1. Üye temsilcileri, üye temsilcileri kurulunda üyelerin haklarını korur. Üye temsilciliğine 
sadece üyeler önerilebilir ve seçilebilir. Bunun dışında danışmanlık merkezinin so-

rumlusu olarak dernek ile sözleşmeye dayalı bir ilişkisi bulunan ve yetkili denetim 
kuruluna bildirilmiş gerçek kişiler önerilebilir ve seçilebilir. Üye temsilcileri üçüncü 
şahıslarca temsil edilebilir. 

2. Her 6.000 üye, seçilen bir üye temsilcisi tarafından temsil edilir, seçilen üye temsilci-
lerinin sayısı da 99 olarak sınırlandırılmaktadır. Üye temsilciliğine „resen“ üye tem-
silcileri ve üyeler tarafından beş tam takvim yılı için seçilecek olan üye temsilcileri 
dahil olabilir. 

3. Seçilecek üye temsilcilerinin sayısı için seçilecek üye temsilcilerinin seçiminden 
önceki yılın 31.12. tarihindeki üye sayısı belirleyicidir, 

4. Her federal eyaletten en az bir üye temsilcisi seçilir, bu esnada şehir devletleri bir 
federal eyalete dahil edilir. Bu şekilde Berlin ve Brandenburg, Hamburg ve Schles-
wig-Holstein ve Bremen ile Kuzey Ren Vestfalya bu düzenlemeye göre birer federal 

eyalet oluşturmaktadır. 

5. Seçilecek olan üye temsilcileri şu şekilde belirlenir: Seçim yılından önceki yılın 3. 
veya 4. çeyreğinde tüm üyelere yazı yazılır ve üye temsilcisi seçimi için aday 

önerileri göndermeleri rica edilir. Seçim adayı önerileri, iki haftadan kısa ve üç 
haftadan uzun olmayacak süre içinde, yazılı şekilde, üyenin adı, adresi ve üyelik 
numarası belirtilerek derneğin yönetim merkezine gönderilmelidir. Alınan seçim 
önerileri gerekli sayıda seçim adayını listelemek için yeterli değilse, yönetim kurulu 
seçim adayı öneri listesini uygun şekilde tamamlamakla yükümlüdür. 

6. Kurallara uygun ve süre içinde ulaşan seçim adayı öneri listelerinden, seçilecek üye 

temsilcilerinin 1,3 katı, kendilerine destek veren üye imzaları sayısının sıralamasına 
göre, bir seçim pusulasına kaydedilecektir. Seçim pusulası seçim yılının 3. veya 4. 
çeyreğinde, yazılı şekilde üyelerin hizmetine sunulacaktır. Oy pusulalarına üyeler 
tarafından ad, adres, üyelik numarası yazılıp imza atılmalı ve iki haftadan kısa ve 
üç haftadan uzun olmayacak bir süre içinde, kapalı mektup zarfında yönetim 
merkezine geri gönderilmelidir. Elektronik oy kullanımı da mümkündür. En çok oyu 

alan adaylar seçilmiş sayılır. Oy eşitliğinde en uzun süre derneğe üyeliği bulunan 
üye temsilcisi seçilmiş sayılır. Seçim sonucu üyeleri yazılı şekilde tebliğ edilmelidir. 

7. Resen üye temsilcileri kurucu üyelerdir, yönetim kurulunun ve denetim kurulunun 
ayrılmış üyeleridir ve dernekteki üyelik süreleri en az 10 yıl olan 1995 'deki üye 
temsilcileridir, ancak tüzüğün 7. maddesi, 3. fıkrasına göre bir hal bulunmaması ge-
rekir. 

8. Şayet oylama yapılacak karar taslağı, münferit üye temsilcisini şahsen ilgilendirirse 
oy hakkı kullanılamaz. 

9. Bir üye temsilcisi, yönetim kuruluna yönelik bir yazılı cayma beyanı ile, denetim 

kurulunun önerisi üzerine önemli bir sebepten ( objektif açıdan ağır bir yükümlülük 
ihlali veya üstlenilen görevin usule uygun yerine getirilmesindeki yetersizlik) dolayı 
üye temsilciliğinin kararı ile veya otomatik olarak tüzüğün 7. maddesi, 2. fıkrasında-

ki durumlardan dolayı ayrılabilir. 

10. Dernek ve seçilen üye temsilcisi arasındaki mevcut üyelik veya sözleşme ilişkisi 

sona ererse, aynı tarihte üye temsilcisi olarak görevi, sözleşme ilişkisi sona erdikten 
sonraki 14 gün içerisinde dernek üyesi olmadığı takdirde, aynı tarihte sona erer.  İl-
gili üye temsilcisi bu konuda dernek tarafından yazılı şekilde bilgilendirilmek 

zorundadır. Resen üye temsilcileri bu düzenleme kapsamına girmemektedir. 

11. Seçilmiş üye temsilcileri zamanından önce ölüm dolayısıyla veya fıkra 10 hükümleri 
uyarınca ayrılırsa, yönetim kurulu oy sırasına göre son seçimin seçim öneri listesin-
den üye temsilcisi belirler. Seçim öneri listesi yeterli olmadığı takdirde, yönetim 

kurulu üye temsilcisini tamamlamakla yükümlüdür. 

§ 11 

Üyeler temsilciliğinin toplantısı 

1. Yılda en az bir kez ve her takvim yılının ilk on ayı içerisinde ancak en geç denetim 
raporunun bildirildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde üye temsilcilerinin toplantısı, 

denetim kurulu başkanının veya yardımcısının başkanlığında gerçekleşir. Yönetim 
kurulu tarafından bir ay önce ve gündem belirtilerek yazılı olarak toplantıya davet 
gönderilir. Üye temsilcilerinin gündem başvuruları toplantı tarihinden en geç 14 gün 

- genel yönetime ulaşacak şekilde - önce yazılı ve gerekçeli ve de ilgili tüzük tali-
matı belirtilerek yönetim kuruluna ibraz edilir. Yönetim kurulu, üyelerin veya üye 

temsilcilerinin beşte biri toplantı talebinde bulunduğu zaman da aynı süre ile 
toplantıya davet göndermelidir. 

2. Üye temsilcileri kurulu karar alma yetkisine sahip, ancak üye temsilcilerinin en az 
dörtte birinin hazır bulunması şarttır.  Üye temsilcilerinin yeterli sayıda bulunmaması 

nedeniyle üye temsilcileri kurulunun karar yetkisi oluşmadığı takdirde, yönetim 
kurulu üye temsilcileri kurulu için var olan davetiye ile ikinci bir üye temsilcileri 
toplantısına davette bulunabilir, bu toplantı aynı gün - ancak birinci üye temsilcileri 

kurulundan en az 2 saat sonra gerçekleştirilir. Bu üye temsilcileri kurulu, gelen üye 
temsilcilerinin sayısına bakılmaksızın karar yetkisine sahip olur. Bu koşulun da-

vetiyede belirtilmesi gerekir. 

3. Üye temsilcileri kurulu, verilen geçerli oyların basit çokluğu ile karar verir. Tüzük 
değişikliği, derneğin tasfiyesi ve tasfiyeden artan kazançların kullanılması kararı için 
verilen geçerli oyların dörtte üçlük çoğunluğu gereklidir. 

4. Üye temsilcileri kurulu, kendisine tüzük ile verilen görevlerden sorumludur bunlar 
aşağıdaki gibidir 

a) zorunlu denetçinin denetim raporunun ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun 
raporlarının Madde 22 StBerG'e göre teslim alınması, 

b) iş denetim sonucu hakkında yorum, 

c) denetlenen mali yıl sırasında iş yönetimi nedeniyle yönetim kurulunun ibrası, 

d) denetim kurulunun ibrası, 

e) denetim kurulu üyeleri için ücretlendirme, 

f) dernek ile yönetim kurulu üyeleri veya ilgilileri ile akdedilen sözleşmelerin 
onayı veya izni, 

g) derneğin tasfiyesi ve tasfiye sonucu artık kazancın kullanılması. 

Üye temsilcileri, kendileri karar neticesinde veya dernek tüzüğü ile verilen görevleri 
denetim kuruluna devretme hakkına sahiptir. Bu görevler Madde 14, Fıkra 1 StBerG 
'e göre üye temsilcileri kurulunun yasal olarak yükümlü olmadıkları görevler olabilir. 

Üye temsilcileri, tüzük gereği yerine getirdikleri görevlerden doğan masrafların 

ödenmesini isteme hakkına sahiptir. 

§ 12 

Onaylama/belgeleme 

1. Denetim kurulunun kararları, delil amacıyla yazılı kayıt altına alınmalıdır ve tüm 
katılan denetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmalıdır. 

2. Temsilciler kurulunun kararları delil amacıyla yazılı olarak kayıt altına alınmalıdır ve 
toplantıyı yöneten kişi ve zabıt katibi tarafından imzalanmalıdır. 

§ 13 

Duyurular 

1. Derneğin duyuruları yönetim kurulunun münferit yazıları veya sirkülerleri ile tüm 
üyelere gerçekleştirilir. 

2. İş denetiminin önemli bölümleri üyelere denetim raporu ulaştıktan sonraki 6 ay 
içerisinde her üyeye yönelik bir dilekçe ile bildirilmek zorundadır. 

3. Bütün bildirimler üyeler gazetesiyle de gerçekleştirilebilir. Üyeler gazetesinin 
postaya verilmesiyle bildirim gerçekleştirilmiş kabul edilir. 

§ 14 

Mahkeme yeri 

Tüzükten doğan veya birimler ve üyeler arasında veya bunlar ile ya da üyelerin derneğe 

karşı tazminat talepleriyle ilgili oluşan anlaşmazlıklar için derneğin yerleşik olduğu ildeki 
mahkemeler yetkilidir. Bu mahkemeler, derneğin üyelik aidatının ödenmesiyle ilgili 
talepleri geçerli kılmak istediğinde de yetkilidir. 


