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Takdim

Değerli teşkilat mensubu kardeşim,
Kıymetli dava arkadaşlarım,

Küresel dünyanın temel özelliklerinden birisi farklı etnik grupların ve fark-
lı ülke vatandaşlarının ulus sınırlarını aşan hareketliliğidir. Avrupalı Türkler 
yaklaşık 50 yıl önce bu hareketlilik ile birlikte Avrupa’da yer edinmeye baş-
ladılar. Bu süreç ile birlikte bugün “Avrupalı Türkler” olarak tabir edilen bir 
kitle olarak farklı ülkelerde hayatlarımızı idame ettirmekteyiz.

21. yüzyıl Avrupasında asimilasyon, ayrımcılık ve ötekileştirme kıskacında 
Avrupalı Türkler olarak bir varlık mücadelesi içerisinde bulunmaktayız. Kuş-
kusuz göçmenler olarak çok kültürlü bir toplumda kendi kimliklerimiz ile 
var olma mücadelesi verirken birçok zorlukla karşılaşmaktayız. Bu zorluklar 
artık kalıcı bir göçmen kitlenin Avrupa’daki varlığının tezahürü olarak belir-
miştir. Bu kalıcı göçmen kitlenin mensupları olarak değerlerimizi muhafaza 
etmek, önyargılı tanımlamalara mahal vermeden kendimizi doğru bir şe-
kilde anlatmak kolay bir süreç değildir. Teşkilat olarak gelenek ve gelecek 
arasında muhkem köprüler inşa ederken bu köprülerin ayakları, kemerle-
ri ve sütunlarının sağlamlığı Avrupalı Türk nüfusun içinde yaşamış olduğu 
topluma da büyük faydalar sağlayacak ve Avrupa kimliğinin yeniden şekil-
lenme sürecini büyük oranda etkileyecektir.

Çalışmalarımızdaki samimiyet, hak ve adalet düsturu, Avrupalı Türklere, 
gelecek nesillere bir istikamet verecek ve ışık tutacaktır. İnsanı merkeze 
alan bir teşkilatçılık anlayışı hem Avrupa toplumuna hem de göçmenlere 
önemli ölçüde yardım edecektir. Bu bağlamda Avrupalı Türk Demokrat-
lar Birliği’nin yöneticileri olarak sizlerden beklentimiz bu önemli değerler 
çerçevesinde çalışmak ve Avrupa Türk toplumunun geleceğini aydınlatma 
misyonuna katkıda bulunmanızdır.

Gayret bizden tevfik Allah’tandır.

Zafer Sırakaya
UETD Genel Başkanı
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Önsöz

Değerli UETD Yöneticileri,

üstlenmiş olduğunuz yöneticilik vasfı bilgi, beceri, başarı ve tecrübenizin 
kuşkusuz birer neticesidir. Yöneticilik görevinde sizi bekleyen en büyük so-
rumluluk ise inandığınız değerler doğrultusunda çalışmanız, ekip ruhunu 
koruyarak sevk ve idare etmenizdir. Motive olmuş, inanmış ve fedakâr bir 
ekiple çalışmak için iki yönlü iletişimi teşvik etmeniz gerekecektir. Bu sü-
reçte hem iyi bir hatip hem de iyi bir dinleyici olmak önemlidir. Öte yan-
dan göreviniz süresinde yetki paylaşımı ve devir teslim yapmanız gereken 
durumlar hasıl olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki yetki paylaşımı sizlerin 
sorumluluk ve yükümlülüğünü hafifletirken yetki verdiğiniz dava arkadaş-
larınıza da bir takım sorumluluklar yükleyecektir. Sizler yönetici olarak, be-
lirlenen sistem ve prensipleri muazzam şekilde uygulamakla mükellefsiniz.

Avrupa’nın pek çok yerinde teşkilatlanan ve büyüyen UETD’nin yöneticisi 
olmak elbette ki size millî ve manevi sorumluluklar yüklemektedir. Yaptı-
ğımız çalışmalarla Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlarımıza ve 
yaşadığımız topluma faydalı olmak en önemli önceliğimizdir. UETD yöne-
ticileri büyük bir inanmışlık ve özveri ile teşkilatın usul ve prensiplerine uy-
gun olarak hedeflerimize ulaşmak için çalışmalıdır.

UETD Teşkilatı kuruluş yılı olan 2004’ten bu yana Avrupa’daki sivil toplum 
kuruluşları arasında kuşkusuz güzide bir yer edinmiştir. UETD olarak insan-
larımızın Avrupa toplumuna siyasi ve sosyal katılımını oldukça önemsedik 
bu yönde de bir dizi çalışmalar yürüttük. Bu anlamda gençlerimizin ve ka-
dınlarımızın teşkilat içerisinde rahat ve teşvik edilen bir çalışma ortamında 
bulunması oldukça önem taşımaktadır. Ancak bilinmelidir ki verimli işlerin 
yapılmasını destekleyecek ortamın oluşturulması siz değerli UETD yöneti-
cilerinin hassasiyetlerine ve gayretlerine bağlıdır. İnanıyoruz ki elinizdeki 
“UETD Teşkilat Rehberi”nden aldığınız bilgilerle çalışmalarınızı daha etkin 
hâle getirecek, teşkilat içi uyum ve çalışma motivasyonunu daha da güç-
lendireceksiniz.

Gayretlerimiz Avrupalı Türk toplumunun daha güvenli, çokkültürlü ve 
inançları doğrultusunda yaşayan, sorunlarına demokratik ve açık toplum 
değerleri içerisinde çözüm bulan bir ortamda yaşaması doğrultusundadır.
Teşkilat çalışmasını inanç, azim ve fedakârlık olmadan yürütmek imkânsız-
dır. Allah (c.c.) yar ve yardımcımız olsun.

UETD Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanlığı
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Terimler ve Açıklamaları

Genel Kurul (GK) 
Genel Kurul UETD üyelerinden oluşmaktadır. Yetkili organların seçimini ya-
par. Geçmiş dönemi ibra eder. İki ila üç yılda bir toplanır.

Genel Merkez (GM)
Genel Kurul tarafından seçilen ve Merkez Yönetim Kurulu’nun görev aldığı
merkezdir. Bölge, şube, temsilcilik ve müteşebbislerin bağlı bulunduğu üst
kuruluştur. Genel Kurul’a karşı teşkilatın icraat ve faaliyetlerinden
sorumludur. 

Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK)  
Genel Kurul tarafından seçilir. 25 asil üyeden oluşur. MKYK üyeleri arasın-
dan 13 kişilik MYK üyeleri belirlenir.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK)
Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Muhasip ve 10 Genel Başkan Yardım-
cısından oluşur.

Disiplin Kurulu (DİK)
GK tarafından seçilir. 5 üyesi bulunmaktadır. Her seviyedeki hakiki ve hük-
mi şahısların söz, fiil ve eylemlerinin kanunlara ve dernek tüzüğüne uygun-
luğunu denetler. İlgililer hakkında UETD üyeleri adına hüküm verir.

Genel Başkanlık (GB)
GK tarafından MKYK’nın başkanı olarak seçilir. MYK’yı atama yetkisine sa-
hip olan makamdır.

Bölge Başkanlığı (BB)
GM’in belirlediği bölgede UETD’yi temsil eder. Bölge içinde bulunan şu-
belerin, temsilciliklerin ve müteşebbislerin bağlı bulunduğu üst kuruluştur. 
İcraatlarından GM’ye karşı sorumludur. Şube, temsilcilik ve müteşebbisle-
rin çalışmaları BB kontrolündedir. Çalışmalarını düzenli olarak GM’ye rapor 
eder.

Şube Başkanlığı (ŞB)
Tüzel kişiliği olan kurulmuş teşkilatın adıdır. İcraatlarında BB’ye karşı so-
rumludur. Faaliyetlerini periyodik olarak BB’ye rapor eder.
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Müteşebbis Heyet
Bölgeye bağlı olarak faaliyetlerini yürüten, tüzel kişilik (şube) oluşumu aşa-
masında olan, en az 3 temsilciden oluşan heyet. Faaliyetlerini BB’ye bağlı 
yürütür ve rapor eder.

Temsilcilik
Şube olmayan şehirlerde bölge tarafından tayin edilmiş kişidir. İcraatların-
da bölgeye karşı sorumludur. Faaliyetlerini BB’ye periyodik rapor eder.

Birim Başkanlığı
Yönetim kurulunun görev tanımları birim başkanlıklarına göredir. Her bir 
Birim görev ve sorumluluk alanını belirler. Her birim çalışma grubunu (ko-
misyon) belirlemek zorundadır.

Komisyon
Çalışma grubudur. Her komisyon başkan ve en az iki başkan yardımcısın-
dan oluşmaktadır.

Resmî Tüzük
Tüzel kişiliğin oluşumu için gerekli hukuki metin.

Genelge
Genel Merkez’de alınan kararların bölgelere yazılı olarak bildirilmesi.
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UETD Hakkında

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), 2004 senesinde kurulan gönül-
lülük esaslı bir sivil toplum kuruluşudur. Alman Dernekler kanununa göre 
kurulan UETD, öncelikli olarak Avrupalı Türklerin siyasal, sosyal ve kültürel 
gelişimini sağlayarak, onların bulundukları ülkelerdeki etkinliklerini arttır-
mayı hedeflemektedir.

UETD’nin gayesi Avrupalı Türklerin değerleri doğrultusunda kimliğini güç-
lendirmek ve Avrupa değerleri ile bir arada yaşamı desteklemektir. Ana-
dolu kültüründen gelen çok kültürlülük olgusunu Avrupa’ya tanıtmak ve 
İslamofobiye karşı etkin çalışma yürütmek, Avrupa’daki varlığımız ve gele-
ceğimiz açısından önem arz etmektedir.

UETD, Avrupa’da birlikte yaşam projesine inanmakta ve buna katkı sağla-
mayı hedeflemektedir.

UETD‘nin Temel Amaçları
 
1. Avrupalı Türklerin uyum sürecine katkıda bulunmak; Avrupa toplumları 

ve Avrupalı Türk toplumu arasında oluşan bağları daha ileri noktalara 
taşımak.

2. Avrupalı Türklerin Avrupa toplumunun asli bir parçası olması için farklı 
alanlarda etkili olmasını sağlamak. Demokratik katılımın yaygınlaşması-
nı destekleyip çok kültürlü, çoğulcu ve barışçıl Avrupa imajının yerleş-
mesine katkı sunmak.

3. İnsanlanmızı, kimliklerine ve değerlerine yabancılaşmadan yaşadıkları 
ülkelerde siyaset, ekonomi ve sosyal alanlarda etkin olmalarını teşvik 
etmek.

4. Avrupalı Türk toplumunun sorunlarına, hem AB yolundaki Türkiye‘yi 
hem de Avrupa ülkelerini rahatlatacak çözümler üretmek.
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Teşkilatçılığın Temel Esasları

Teşkilat Nedir?

Bir gayeyi gerçekleştirmek ve bir programı yürütmek için belli bir metot, 
strateji ve hiyerarşi ile bir araya gelmiş, temel prensipleri ilke edinmiş insan 
topluluğuna “teşkilat” denir.

1. Teşkilat, “güçlü teşkilat, güçlü insan” ilkesine inanan ve bu hedefe 
ulaşmak için yetenekli, eğitimli, çalışkan, olgun, güvenilir, samimi ve so-
rumluluk sahibi insanlardan oluşmalıdır.

2. Teşkilatta hiyerarşik yapı ve disiplin esastır. Plan ve programın uy-
gulanmasına önem verilmeli ve çalışmalar titizlikle takip edilmelidir. Di-
siplin anlayışımız, insanı esas alan ve programdaki hedeflere inanmış 
kitlenin motivasyonuna dayanır; başarı ve kaliteyi öne çıkarır.

3. Teşkilatta, birlik ve beraberlik içinde çalışma şartları hazırlanmalıdır. Her 
teşkilat mensubumuz sorunlarını yöneticisiyle paylaşabilmelidir. 

4. Teşkilatta, herkes kendi yetki, görev ve sorumluğunu bilmeli, görevini 
yerine getirmelidir.

5. Başarının temeli iş bölümüdür. Adama göre iş değil, işe göre adam 
tayin edilmelidir. UETD teşkilat yapısında, birim başkanlarının görev ta-
nımlarına uygun; bilgili ve yetenekli kimseler görevlendirilmelidir.

Planlama Nedir?

Planlama; neyin, ne zaman, nasıl, nerede ve kim tarafından yapılacağının 
önceden kararlaştırılmasıdır. Planlama, yönetici için risk ve belirsizlikleri en 
aza indirmede yardımcı olur. İyi bir planlama yapan yönetici, işlerin kont-
rolünü elinde tutar. Sağlıklı ve etkili kararlar verir ve bunun sonucunda ba-
şarıya ulaşır.
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Koordinasyon Nedir?

Koordinasyon; kurulan ve çalışmaya başlayan teşkilatın bütün kademeleri 
arasında uyum ve iletişimi sağlamaktır. Her teşkilat mensubumuz aranıldığı 
zaman ulaşılacak konumda olmalıdır. Koordinasyonu sağlayacak olan yö-
neticidir. Teşkilatçılıkta en önemli husus; teşvik, cesaret, uyum ve disiplin-
dir. Teşkilat mensuplarının her başarılı hizmeti takdir edilir, başarısızlık var 
ise sebepleri tespit edilir ve iyileştirmeye gidilir. Adaletli ve tarafsız davra-
nabilmek yöneticinin kalitesinin ve yönetim becerisinin ispatıdır.

Kontrol Nedir?

Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesinde kontrol me-
kanizmalarının işlemesi önem arz etmektedir. Yönetici, gerçekleşmeyen 
hususları tespit eder, onları gidermeye çalışır. Bütün bu çalışmaların doğru 
ve tam olarak rapor edilmesi ile bu raporların zamanında ilgili makamlara 
ulaştırılması esastır.

Teşkilat, planlama, koordinasyon ve kontrolde başarılı olmanın şartı; yöne-
ticinin isabetli ve etkili karar vermesine bağlıdır. Karar verme; alternatifler 
arasından en verimli olanı seçmektir. Bunu da farklı konu ile ilgili fikirlere 
açık olmakla sağlayabiliriz.

Planlı Çalışma Düzeni Nasıl Sağlanır?

Toplantılar disiplin ve düzen içinde yapılmalıdır. Faaliyetler sonuç alacak 
şekilde organize edilmeli, faaliyetlerin ve sonuçlarının istatistikleri de ra-
porlanmalıdır. Teşkilatımızın belirlenen hedeflere ulaşmasının ciddi bir 
plan ve uygulanabilir bir programla mümkün olacağı göz önünde bulun-
durulmalıdır. Faaliyet raporları doğrultusunda zayıf olan teşkilatlar tespit 
edilirken zayıf teşkilatların her yönüyle güçlendirilmesi için gerekli çalışma-
lar yapılmalıdır. Teşkilatımız birimleriyle koordineli olarak çalışmalı, çalış-
mayan birim ve görevlilere müdahalelerle iyileştirme yapılmalıdır.
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Teşkilatçı Nasıl Çalışmalı?

Teşkilatçı, UETD Stratejik Eylem Planı‘nda belirtilen hedeflere ulaşmak için 
bir araya gelerek başkanın yönetiminde kendilerine verilen görevi aşağı-
daki ilkelere uyarak yerine getirmelidir:
• Bilgiye önem vermeli 
• Başkanına güvenmeli ve programa inanmalı, heyecan duymalı
• Hizmet ederken başkasının hakkına riayet etmeli
• Kendine verilen görevi en iyi şekilde yapma gayreti içinde olmalı
• Hiyerarşik yapıya uyum göstermeli, ilişkilerinde nezaket kurallarını uy-

gulamalı
• “Ben” merkezli değil, “biz”i esas alan anlayış ile hareket etmeli

Teşkilatçının Özellikleri Ne Olmalı?

• UETD Stratejik Eylem Planı‘nı bilmeli ve belirlenen hedeflere inanmalı
• Bireysel kabiliyet, birikim ve yetenekler ahlaki değerler ve mütevazilik 

ile desteklenmeli
• Sabırlı olmalı
• Temsil yeteneğine sahip olmalı
• Güven duyulan insan olmalı
• İnsani ve ticari ilişkilerinde temiz bir sicile sahip olmalı
• Kararda, eylemde ve düşüncede istikrarlı olmalı
• Toplumsal iletişime önem vermeli
• Muhakeme ve karar verme yeteneğine sahip olmalı
• Verimli çalışmalı ve üretken olmalı
• Açık ve net bir şekilde kendini ifade edebilmeli
• Siyasi muhakeme yeteneği olmalı
• İkna kabiliyeti olmalı
• Düzenli bir hayata sahip olmalı
• Adil olmalı
• Ekip çalışmalarında uyumlu olmalı
• İçinde bulunduğu durum ve şartları iyi tespit edip, buna göre hareket 

etmeli
• İstişareyi önemsemeli
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Teşkilat Şemamız

Genel Merkez

Genel Merkez’de 25 Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve 5 Di-
siplin Kurulu Üyesi ile toplam 30 üye bulunmaktadır. 

Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) 25 kişilik MKYK arasından 
belirlemektedir. MYK; Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Muhasip ve 
10 Genel Başkan Yardımcısından oluşmaktadır. Genel Başkan Yardımcıları 
aynı zamanda birim başkanlığı da yapmaktadır.

Genel Başkan
MYK

MKYK
         

Birim Başkanlıkları

Teşkilatlanma Genel Başkan Yardımcısı
Hukuki İşler Genel Başkan Yardımcısı

Eğitim ve Ar-Ge Genel Başkan Yardımcısı
Tanıtım ve Medya Genel Başkan Yardımcısı

Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı
Ekonomi Genel Başkan Yardımcısı

Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı
STK Genel Başkan Yardımcısı

Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı

Genel Merkez Kadın Kolları

Genel Merkez Kadın Kolları, 25 Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Ku-
rulu üyesinden (KK-MKYK) oluşmaktadır. 10 kişilik Kadın Kolları Yönetim 
Kurulu (KK-MYK) 25 kişilik KK-MKYK üyeleri arasından belirlenmektedir.
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Kadın Kolları Başkanı

Kadın Kolları Sekreteri

Kadın Kolları Muhasibi 

Teşkilatlanma Birim Başkanlığı

Hukuki İşler Birim Başkanlığı

Eğitim ve Ar-Ge Birim Başkanlığı

Tanıtım ve Medya Birim Başkanlığı

Siyasi İşler Birim Başkanlığı

Ekonomi Birim Başkanlığı

Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı

Genel Merkez Gençlik Kolları

Genel Merkez Gençlik Kolları, 25 Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Ku-
rulu üyesinden (GK-MKYK) oluşmaktadır. 12 kişilik Gençlik Kolları Yönetim 
Kurulu (GK-MYK) 25 kişilik GK-MKYK üyeleri arasından belirlenmektedir.

Gençlik Kolları Başkanı

Gençlik Kolları Sekreteri

Teşkilatlanma Birim Başkanlığı

Siyasi İşler Birim Başkanlığı

Ar-Ge Birim Başkanlığı

Tanıtım ve Medya Birim Başkanlığı

Üniversiteliler Birim Başkanlığı

Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı

Stratejik Proje Koordinasyon Birim Başkanlığı

STK Birim Başkanlığı

Organize ve Etkinlik Birim Başkanlığı

Sosyal Faaliyetler Birim Başkanlığı
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Genel Merkez Disiplin Kurulu (DİK)

Genel Merkez Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından seçilir ve 5 üyesi bu-
lunur. DİK, her seviyedeki hakiki ve hükmi şahısların söz, fiil ve eylemlerinin 
kanunlara ve dernek tüzüğüne uygunluğunu denetler. İlgililer hakkında 
UETD üyeleri adına hüküm verir.

Kurul, disiplin cezasını gerektirecek bir olay karşısında en geç bir hafta için-
de toplanır, gerekli kararları bir hafta içerisinde alır, uygular ve karar rapo-
runa işler. Kurul, kararları oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği hâlinde Genel 
Başkan karar verir. Disiplin cezaları ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Disiplin cezaları:
1. Uyarı: İlgiliye, davranışlarının kusurlu olduğunun sözlü bildirilmesidir.
2. İhtar: İlgiliye, davranışlarının kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
3. İhraç: Bir daha teşkilatta görev almamak üzere ilgilinin teşkilat ile ilişki-

sinin kesilmesidir.

Bölge Başkanlığı

Bölge Başkanlığı, 15 Bölge Karar Yönetim Kurulu üyesinden (BKYK) oluş-
maktadır. Bölge Başkanı, 8 kişilik Bölge Yönetim Kurulu’nu (BYK) 15 kişilik 
BKYK üyeleri arasından belirlemektedir.

BYK; Bölge Başkanı, Bölge Sekreteri, Bölge Muhasibi ve 5 Bölge Başkan 
Yardımcısından oluşmaktadır. Bölge Başkan yardımcıları aynı zamanda bi-
rim başkanlığı da yapmaktadır.

Bölge Başkanı

Bölge Sekreteri

Bölge Muhasibi

Teşkilatlanma Bölge Başkan Yardımcısı

Siyasi İşler Bölge Başkan Yardımcısı

Halkla İlişkiler Bölge Başkan Yardımcısı

Kadın Kolları Bölge Başkan Yardımcısı

Gençlik Kolları Bölge Başkan Yardımcısı
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Bölge Kadın Kolları

Bölge Kadın Kolları, 15 Kadın Kolları Bölge Karar Yönetim Kurulu üyesin-
den (KK-BKYK) oluşmaktadır. 6 kişilik Kadın Kolları Bölge Yönetim Kurulu 
(KK-BYK) 15 kişilik KK-BKYK üyeleri arasından belirlenmektedir.

Bölge Kadın Kolları Başkanı

Bölge Kadın Kolları Sekreteri

Bölge Kadın Kolları Muhasibi

Bölge Kadın Kolları Teşkilatlanma Başkanı 

Bölge Kadın Kolları Sıyasi İşler Başkanı

Bölge Kadın Kolları Halkla İlişkiler ve STK Başkanı

Bölge Gençlik Kolları

Bölge Gençlik Kolları, 15 Gençlik Kolları Bölge Karar Yönetim Kurulu üye-
sinden (GK-BKYK) oluşmaktadır. 7 kişilik Bölge Gençlik Kolları Yönetim Ku-
rulu (GK-BYK) 15 kişilik GK-BKYK üyeleri arasından belirlenmektedir.

Bölge Gençlik Kolları Başkanı

Bölge Gençlik Kolları Sekreteri

Bölge Gençlik Kolları Teşkilatlanma Başkanı

Bölge Gençlik Kolları Siyasi İşler Başkanı

Bölge Gençlik Kolları Üniversiteliler Başkanı

Bölge Gençlik Kolları Halkla İlişkiler ve STK Başkanı

Bölge Gençlik Kolları Organize ve Etkinlik Başkanı
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Bölge Birim Başkanlığı ve Görev Tanımı

Birim başkanlıkları arasında görev dağılımına gidilmiştir; ancak her birim 
arasında yardımlaşma ve ekip ruhu esastır. Her birim öncelikle kendi görev 
alanındaki faaliyetlerden sorumludur. Gerek görüldüğü veya ihtiyaç duyul-
duğu takdirde her birim başkanı diğer birimlere de yardımcı olur. Bölgede 
gerçekleştirilen büyük çaplı programlara tüm birimler destek verir.

Bölge Başkanının Sorumlulukları

• Bölge çalışmalarının tamamını Genel Merkez prensiplerine ve tüzüğüne 
uygun yapmakla ve yaptırmakla sorumludur.

• Bölge Yönetim Kurulu listesini Genel Merkez’in onayına sunar ve göreve 
başlar. Sonradan olan görev değişikliklerini ise Genel Merkez Teşkilat-
lanma Başkanlığının onayını alarak gerçekleştirir.

• Şube, Temsilcilik ve Müteşebbis ile Genel Merkez arasında koordinas-
yonu sağlar.

• Genel Merkez’den gelen bilgi ve talimatları BYK’ya, Şube Başkanlarına, 
Temsilcilere ve Müteşebbislere iletir ve talimatların yerine getirilmesini 
sağlar.

• Bölgelerde kararlar BYK tarafından alınır.
• Çalışmalar ve gelişmeler hakkında Genel Merkez’e düzenli bilgi ve ra-

por verir.
• Şube Başkanlarının, Temsilcilerin ve Müteşebbislerin çalışmalarını takip 

eder ve şubeler arası koordinasyonu sağlar.
• BYK üyelerinin tümünden sorumludur. BYK’nın Birim Başkanlıkları doğ-

rultusunda görevlerini eksiksiz yerine getirmelerinde yardımcı olur. Gö-
revini aksatanları uyarır ve başarılı BYK üyelerini takdir eder.

• Her çalışma yılı başında Genel Merkez‘in oluşturduğu Stratejik Eylem 
Planı‘na uygun şekilde birim başkanları ile hedeflerini belirler. Yıl so-
nunda ise belirlenen hedeflerin ne kadarına ulaşıldığının değerlendir-
mesini yapar.

• Başkanlık yaptığı bölgenin dokusuna uygun olarak gerekli çalışmaları 
tespit ettirir, belirlenen hedefler doğrultusunda projeler hazırlattırır ve 
gerekli ön çalışmayı yaparak projelerin uygulanmasını sağlar.

• BYK ile her hafta mutat toplantısını yapar. Birim başkanlıklarının yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi alır ve yeni görevlendirmelerde bulunur.

• Bölgedeki gelişmeler hakkında Genel Merkez ilgili birimine düzenli bil-
gi ve rapor verir.
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• Düzenli olarak şubeleri, temsilcileri ve müteşebbisleri ziyaret eder ve 
onların sorunları hakkında bilgi alır.

• Asgari iki haftada bir şubenin mutat Yönetim Kurulu Toplantısı‘na (ŞYK) 
katılır.

Bölge Sekreterinin Sorumlulukları

• BKYK ve BYK toplantılarının protokol ve raporlarını tutar, dosyalar.
• Toplantıların gündemini hazırlar, tutanakları düzenler, kararları zapta 

geçirir.
• Bölge Başkanını temsil etme yetkisine sahiptir.
• Şubelerden gelen raporları şube dosyalarında muhafaza eder.
• Şubelerden gelen raporları Bölge Teşkilat Başkanıyla değerlendirir, böl-

genin aylık faaliyet raporunu hazırlayıp Genel Merkez’e iletir.
• Her türlü evrak işlerini ve yazışmaları düzenler.
• Toplantılar için her türlü kayıt ve malzemeyi hazırlar.
• Gelen yazılara 24 saat içinde cevap verir.
• Bölgenin arşivinden sorumludur.

Bölge Muhasibinin Sorumlulukları

• Kanun ve kuruluş kurallarına uygun olarak bölgede yapılan tüm muha-
sebe işlemlerini yürütür.

• Gelen her faturanın ön kontrolünü yapar, muhasebeleştirilmesini sağlar.
• Bölgenin tüm mali işlerini, harcamalarını, gelir tahsilini muhasebe esas-

larına göre gerçekleştirir.
• Mali sözleşmelerin usulüne uygun olarak yapılıp icra edilmesini sağlar.
• Yapılan işlemler hakkında Bölge Başkanına düzenli bilgi verir.
• Yıllık muhasebe raporunu GM’ye iletir.
• Bölgenin düzenli gelir elde etmesi için üyelik çalışmalarını sürdürür.
• Bölgeyi ekonomik yönden güçlendirmek ve planlanan çalışmaların ger-

çekleşmesini sağlamak için sponsor çalışması yapar.

Bölge Teşkilatlanma Başkanının Sorumlulukları

• Genel Merkez’in belirlediği Stratejik Eylem Planı‘na göre yıllık çalışma 
takvimini oluşturur.
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• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi bölge başkanının ona-
yından sonra gerçekleşir.

• Bölgedeki tüm şubelerin kongrelerini takip eder.
• Genel Merkez’in bilgisi dahilinde ihtiyaç olan şehirlerde yeni şube açıl-

masını veya temsilcilerin belirlenmesini sağlar.
• Müteşebbislerin çalışmalarını takip eder.
• Teşkilat eğitimi için gerekli araştırma, planlama ve programlamayı ya-

par.
• Bölge teşkilat yönetiminin ve şubelerin çalışmalarını takip eder.
• Teşkilatların düzenli olarak toplantı düzenleyip-düzenlemediğini kont-

rol eder.
• Genel Merkez‘in hedefleri doğrultusunda Stratejik Eylem Planı‘nın uy-

gulanmasını takip eder.

Bölge Siyasi İşler Başkanının Sorumlulukları

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirmesi Bölge Başkanının ona-
yından sonra gerçekleşir.

• Bölgedeki siyasi gelişmelerin takibini yapar, teşkilatların siyasi konular-
da ve gelişmelerde bilgilendirilmesini sağlar.

• Siyasi konularda bölgede UETD’yi temsil eder.
• UETD kurumsal kimliğinin siyasi konularda tutumunu kamuoyuna anla-

tır.
• Siyasi partiler ile ilişkileri geliştirir ve network oluşturur.
• İkili ilişkiler kurar ve geliştirir. Yerel yönetimlere seçilen, İl Genel Meclis 

Üyeleri, Belediye Başkanları, Bediye Meclis Üyeleri’nin çalışmalarını iz-
ler ve diyalog geliştirir.

• Siyasi gündemi takip eder ve bütün siyasi kurumlar ile diyalog kurar.
• Bölgede yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların siyasi katılımına yönelik 

çalışmalar yürütür.

Bölge Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK)
Başkanının Sorumlulukları

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Bölge Başkanının ona-
yından sonra gerçekleşir.
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• Avrupa’da yaşayan Türklerin sosyal yaşamını ilgilendiren konulara has-
sasiyet ile yaklaşır ve sorunların çözümüne katkı sağlar.

• Sevgi, saygı, dostluk ve dayanışma gibi özelliklerin yüceltilmesini sağla-
mak adına bölgede bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimi sıcak 
tutar.

• Türkiye kökenli vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu programlarda 
bulunur, vatandaşlarımızı dinler ve gerektiğinde onlara rehberlik yapar.

• Bölgedeki Türkiye kökenli insanların sosyal sorunları ile yakından ilgi-
lenir. Sosyal politika, aile, sivil toplum, esnaf, sağlık, eğitim, kültür gibi 
alanlarda sosyal programlar düzenler ve diyalog kurar.

• İnsan hakları alanında bilgilendirici çalışmalar yapar ve insan hakları ih-
lallerine dikkat çekici faaliyetlerde bulunur.

• Bölgede toplum ile ilişkileri düzenler. Kişi ve kuruluşlara ziyaret gerçek-
leştirir.

• Dinî, millî gün ve bayramlarda tebriklerde bulunur.
• Cenaze ve düğün gibi keder ve sevinç zamanlarında ilgilileri ziyaret 

eder.
• Yıl içerisinde uluslararası özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklere 

katılımı sağlar.
• Bölgedeki Türk sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri geliştirir. Ortak faali-

yetlerin yürütülmesi için zemin hazırlar.
• STK ve vakıfların davet ve programlarına katılır, UETD’nin imajına ve ta-

nıtımına destek sağlayan diyaloglar geliştirir.
• UETD’nin kurumsal kimliğinin Türk ve yabancı STK ve vakıflar nezdinde 

güçlendirilmesine katkı sağlar.

Bölge Kadın Kolları Başkanının Sorumlulukları

• Kadın, aile ve çocuğu ilgilendiren meselelerde bölgede faaliyet yürütül-
mesini sağlar.

• Bölge ve şubede kadınların teşkilata katılımını sağlar.
• Eğitim programlarını uygular, düzenlenen salon toplantılarında kadınla-

rın siyasi ve sosyal faaliyetlerde aktif olmasını teşvik eder.
• Kadının, sosyal ve iş hayatına katılımı konusunda kadınları bilinçlendirici 

çalışmalar yapar.
• Şubelerdeki kadın kolları ile koordineli faaliyet yürütür.
• Şubelerdeki kadın kollarının faaliyetlerini takip eder, yönlendirir ve ra-

porlamasını yapar.
• Şubelerde yapılan kadın kolları çalışmalarını Genel Merkez Kadın Kolla-

rı Başkanına rapor eder.
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Bölge Kadın Kolları Sekreterinin Sorumlulukları

• KK-BKYK ve KK-BYK toplantılarının protokol ve raporlarını tutar ve dos-
yalar.

• Toplantıların gündemini hazırlar, tutanakları düzenler, kararları zapta 
geçirir.

• Kadın Kolları Bölge Başkanını temsil etme yetkisine sahiptir.
• Şubelerden gelen raporları şube dosyalarında muhafaza eder.
• Gelen raporları kadın kolları teşkilat başkanıyla değerlendirir ve bölge-

nin aylık faaliyet raporunu yazarak Genel Merkez’e iletir.
• Her türlü evrak işleri ile yazışmaları düzenler.
• Toplantılar için her türlü kayıt ve malzemeyi hazırlar.
• Gelen yazılara 24 saat içinde cevap verir.
• Bölgenin arşivinden sorumludur.

Bölge Kadın Kolları Muhasibinin Sorumlulukları

• Kanun ve kuruluş kurallarına uygun olarak bölgede yapılan tüm muha-
sebe işlemlerini yürütür.

• Gelen her faturanın ön kontrolünü yapar, muhasebeleştirilmesini sağlar.
• Bölge Kadın Kollarının tüm mali işlerini, harcamalarını ve gelir tahsilini 

muhasebe esaslarına göre gerçekleştirir.
• Mali sözleşmelerin usulüne uygun olarak yapılıp icra edilmesini sağlar.
• Yapılan işlemler hakkından Bölge Kadın Kolları Başkanına düzenli bilgi 

verir.
• Yıllık muhasebe raporunu GM Kadın Kollarına iletir.
• Bölgenin düzenli gelir elde etmesi için üyelik çalışmalarını sürdürür.
• Bölgeyi ekonomik yönden güçlendirmek ve planlanan çalışmaların ger-

çekleşmesini sağlamak için sponsor çalışması yapar.

Bölge Kadın Kolları Teşkilatlanma Başkanının Sorumlulukları

• Genel Merkez Kadın Kollarının belirlediği Stratejik Eylem Planı‘na göre 
yıllık çalışma takvimini oluşturur.

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Bölge Başkanının ona-
yından sonra gerçekleşir.

• Bölgedeki tüm şubelerin kongrelerini takip eder.
• Teşkilat eğitimi için gerekli araştırma, planlama ve programlamayı yapar.
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• Bölge teşkilat yönetiminin ve şubelerin çalışmalarını takip eder.
• Teşkilatların düzenli olarak toplantı düzenleyip düzenlemediğini kontrol 

eder.
• Genel Merkez hedefleri doğrultusunda Stratejik Eylem Planı’nın uygu-

lanmasını takip eder.

Bölge Kadın Kolları Siyasi İşler Başkanının Sorumlulukları

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Bölge Başkanının ona-
yından sonra gerçekleşir.

• Bölgedeki siyasi gelişmelerin takibini yapar, teşkilatların siyasi konular-
da ve gelişmelerde bilgilendirilmesini sağlar.

• Siyasi konularda bölgede UETD’yi temsil eder.
• UETD kurumsal kimliğinin siyasi konularda tutumunu kamuoyuna anla-

tır.
• Siyasi partilerin kadın kolları ile ilişkileri geliştirir ve network oluşturur.
• İkili ilişkiler kurar ve geliştirir. Yerel yönetimlere seçilen, İl Genel Meclis 

Üyeleri, Belediye Başkanları ile Belediye Meclis Üyeleri’nin çalışmalarını 
izler ve diyalog geliştirir.

• Siyasi gündemi takip eder ve bütün siyasi kurumlar ile diyalog kurar.
• Bölgede yaşayan Türkiye kökenli kadınların iyasi katılımına yönelik çalış-

malar yürütür.

Bölge Kadın Kolları Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK)
Başkanının Sorumlulukları

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Bölge Başkanının ona-
yından sonra gerçekleşir.

• Avrupa’da yaşayan kadınların sosyal yaşamını ilgilendiren konulara has-
sasiyet ile yaklaşır ve sorunların çözümüne katkı sağlar.

• Sevgi, saygı, dostluk ve dayanışma gibi özelliklerin yüceltilmesini sağla-
mak adına bölgede bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimi sıcak 
tutar.

• Bölgedeki kadınların sosyal sorunları ile yakından ilgilenir. Sosyal poli-
tika, aile, sivil toplum, esnaf, sağlık, eğitim, kültür gibi alanlarda sosyal 
programlar düzenler ve diyalog kurar.

• İnsan hakları alanında bilgilendirici çalışmalar yapar ve insan hakları ih-
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lallerine dikkat çekici faaliyetlerde bulunur.
• Bölgedeki kadınlar ile ilişkileri düzenler. Kisş ve kuruluşlara ziyaret ger-

çekleştirir.
• Dinî, millî gün ve bayramlarda tebriklerde bulunur.
• Cenaze ve düğün gibi keder ve sevinç zamanlarında ilgilileri ziyaret 

eder.
• Yıl içerisinde Türk ve uluslararası özel gün ve haftalarda düzenlenen et-

kinliklere katılımı sağlar.
• Bölgede varlık gösteren kadın inisiyatifleri ile ilişkileri geliştirir. Ortak 

faaliyetlerin yürütülmesi için zemin hazırlar.
• STK ve vakıfların davet ve programlarına katılır, UETD’nin imajına ve ta-

nıtımına destek sağlayan diyaloglar geliştirir.
• UETD’nin kurumsal kimliğinin Türk ve yabancı STK ve vakıflar nezdinde 

güçlendirilmesine katkı sağlar.

Bölge Gençlik Kolları Başkanının Sorumlulukları

• Gençliği ilgilendiren konularda bölge ve şube gençlik faaliyetlerini yön-
lendirir, gençlerin siyasete aktif katılımını destekleyici programların ya-
pılmasını sağlar.

• Şube gençlik kolları ile koordinasyonu sağlar.
• Şube gençlik kollarının eğitimini planlar ve uygular.
• Şubelerde yapılan gençlik çalışmalarını takip eder, Genel Merkez Genç-

lik Kolları Başkanına rapor verir.

Bölge Gençlik Kolları Sekreterinin Sorumlulukları

• GK-BKYK ve GK-BYK toplantılarının protokol ve raporlarını tutar ve dos-
yalar.

• Toplantıların gündemini hazırlar, tutanakları düzenler, kararları zapta 
geçirir.

• Bölge Gençlik Kolları Başkanını temsil etme yetkisine sahiptir.
• Şubelerden gelen raporları şube dosyalarında muhafaza eder.
• Gelen raporları GK Teşkilat Başkanıyla değerlendirir ve bölgenin aylık 

faaliyet raporunu yazarak Genel Merkez Gençlik Kollarına iletir.
• Her türlü evrak işleri ile yazışmaları düzenler.
• Toplantılar için her türlü kayıt ve malzemeyi hazırlar.
• Gelen yazılara 24 saat içinde cevap verir.
• Bölgenin arşivinden sorumludur.
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Bölge Gençlik Kolları Teşkilatlanma Başkanının Sorumlulukları

• Genel Merkez Gençlik Kollarının belirlediği Stratejik Eylem Planı‘na 
göre yıllık çalışma takvimini oluşturur.

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Bölge Başkanının ona-
yından sonra gerçekleşir.

• Bölgedeki tüm şubelerin kongrelerini takip eder.
• Genel Merkez Gençlik Kollarının bilgisi dahilinde ihtiyaç olan şehirlerde 

yeni şube açılmasını veya temsilcilerin belirlenmesini sağlar.
• Teşkilat eğitimi için gerekli araştırma, planlama ve programlamayı ya-

par.
• Bölge teşkilat yönetiminin ve şubelerin çalışmalarını takip eder.
• Teşkilatların düzenli olarak toplantı düzenleyip düzenlemediğini kontrol 

eder.
• Genel Merkez Gençlik Kollarının hedefleri doğrultusunda Stratejik Ey-

lem Planı‘nın uygulanmasını takip eder.

Bölge Gençlik Kolları Siyasi İşler Başkanının Sorumlulukları

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Bölge Başkanının ona-
yından sonra gerçekleşir.

• Bölgedeki siyasi gelişmelerin takibini yapar, teşkilatların siyasi konular-
da ve gelişmelerde bilgilendirilmesini sağlar.

• Bölgedeki gençlik programlarında siyasi konularda UETD’yi temsil eder.
• Siyasi partilerin gençlik kolları ile ilişkileri geliştirir ve network oluşturur.
• İkili ilişkiler kurar ve geliştirir. Yerel yönetimlere seçilen İl Genel Meclis 

Üyeleri, Belediye Başkanları ile Bediye Meclis Üyeleri’nin çalışmalarını 
izler ve diyalog geliştirir.

• Siyasi gündemi takip eder ve bütün siyasi kurumlar ile diyalog kurar.
• Bölgede yaşayan gençlerin siyasi katılımına yönelik çalışmalar yürütür.

Bölge Gençlik Kolları Üniversite Başkanının Sorumlulukları

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Bölge Gençlik Başka-
nının onayından sonra gerçekleşir.

• Genel Merkez’in Stratejik Eylem Planı‘na göre Gençlik Kollarının kısa, 
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orta ve uzun vadeli strateji ve hedeflerinin geliştirilmesini sağlar.
• Üniversite teşkilatlanmasını koordine eder.
• Akademik düşünce gruplarının oluşmasını sağlar.

Bölge Gençlik Kolları Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 
Başkanının Sorumlulukları

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Bölge Gençlik Kolları 
Başkanının onayından sonra gerçekleşir.

• Avrupa’da yaşayan gençlerin sosyal yaşamını ilgilendiren konulara has-
sasiyet ile yaklaşır ve sorunların çözümüne katkı sağlar.

• Gençlerin buluşmasını sağlayan organizasyonlar hazırlar.
• İnsan hakları alanında bilgilendirici çalışmalar yapar veya insan hakları 

ihlallerine dikkat çekici faaliyetlerde bulunur.
• Bölgedeki gençler ile ilişkileri düzenler. Kişi ve kuruluşlara ziyaret ger-

çekleştirir.
• Dinî, millî gün ve bayramlarda tebriklerde bulunur. 
• Yıl içerisinde gençleri ilgilendiren Türk ve uluslararası özel gün ve hafta-

larda düzenlenen etkinliklere katılımı sağlar.
• Bölgede varlık gösteren diğer gençlik teşkilatları ile ilişkileri geliştirir. 

Ortak faaliyetlerin yürütülmesi için zemin hazırlar.
• STK ve vakıfların davet ve programlarına katılır, UETD’nin imajına ve ta-

nıtımına destek sağlayan diyaloglar geliştirir.
• UETD’nin kurumsal kimliğinin Türk ve yabancı STK ve vakıflar nezdinde 

güçlendirilmesine katkı sağlar.

Bölge Gençlik Kolları Organize ve Etkinlik Başkanının Sorumlulukları

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Bölge Gençlik Kolları 
Başkanının onayından sonra gerçekleşir.

• Bölgede yapılan tüm etkinliklerin organizasyonuyla ilgilenir.
• Organizasyonlar için salonun tutulması, salonda gerekli ekipmanın sağ-

lanması, teknikle ilgili tüm detayların temin edilmesiyle ilglenir.
• Organizasyonun kurumsal kimliğe uygun şekilde gerçekleştirilmesini 

sağlar.
• Gençlik çalışmalarının yanı sıra ana kademenin tüm etkinliklerinde de 

görev ve sorumluluk üstlenir.
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Şube Başkanlığı

Şube Genel Kurulu, şubenin en üst kuruludur. Genel Kurul şube tüzüklerin-
de düzenlenmiştir.

Şube Başkanlığı, 15 Şube Karar Yönetim Kurulu üyesinden (ŞKYK) oluş-
maktadır. Şube Başkanı, 8 kişilik Şube Yönetim Kurulu’nu (ŞYK) 15 kişilik 
ŞKYK üyeleri arasından belirlenmektedir. ŞYK üyeleri bölgenin teklifi üzeri-
ne Genel Merkez tarafından atanır.

ŞYK; Şube Başkanı, Şube Sekreteri, Şube Muhasibi ve 5 Şube Başkan Yar-
dımcısından oluşmaktadır. Şube Başkan Yardımcıları aynı zamanda birim 
başkanlığı da yapmaktadır.

Şube Başkanı

Şube Sekreteri

Şube Muhasibi

Şube Teşkilatlanma Başkanlığı

Şube Siyasi İşler Başkanlığı

Şube Halkla İlişkiler ve STK Başkanlığı

Şube Kadın Kolları

Şube Gençlik Kolları



24

Şube Kadın Kolları

Şube Kadın Kolları, 15 Kadın Kolları Şube Karar Yönetim Kurulu üyesin-
den (KK-ŞKYK) oluşmaktadır. 6 kişilik Kadın Kolları Şube Yönetim Kurulu 
(KK-ŞYK) 15 kişilik KK-ŞKYK üyeleri arasından belirlenmektedir.

Şube Kadın Kolları Başkanı

Şube Kadın Kolları Sekreteri

Şube Kadın Kolları Muhasibi

Şube Kadın Kolları Teşkilatlanma Başkanı

Şube Kadın Kolları Siyasi İşler Başkanı

Şube Kadın Kolları Halkla İlişkiler Başkanı

Şube Gençlik Kolları

Şube Gençlik Kolları, 15 Gençlik Kolları Şube Karar Yönetim Kurulu üye-
sinden (GK-ŞKYK) oluşmaktadır. 6 kişilik Şube Gençlik Kolları Yönetim Ku-
rulu (GK-ŞYK) 15 kişilik GK-ŞKYK üyeleri arasından belirlenmektedir.

Şube Gençlik Kolları Başkanı

Şube Gençlik Kolları Sekreteri

Şube Gençlik Kolları Teşkilatlanma Başkanı

Şube Gençlik Kolları Siyasi İşler Başkanı

 Şube Gençlik Kolları Halkla İlişkiler ve STK Başkanı

Şube Gençlik Kolları Organize ve Etkinlik Başkanı
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Şube Birim Başkanlıkları ve Görev Tanımları

Birim Başkanlıkları arasında görev dağılımına gidilmiştir ancak her birim 
arasında yardımlaşma esastır. Her birim öncelikle kendi görev alanındaki 
faaliyetlerden sorumludur ancak gerek görüldüğü veya ihtiyaç duyulduğu 
takdirde her birim diğer birimlere de yardımcı olur. Şubede gerçekleştiri-
len büyük çaplı programlara tüm birimler destek verir.

Şube Başkanının Sorumlulukları

• Çalışmaların tamamını GM’ye bölgenin prensiplerine ve tüzüğüne uy-
gun bir şekilde yapmak ve yaptırmakla sorumludur.

• ŞYK listesini istişareler neticesinde oluşturduktan sonra Bölge Başkanlı-
ğına sunar. ŞYK’nın görev süresi Şube Başkanının görev süresi ile eşittir.

• Şubede yapılacak görev değişikliklerinde bölgedeki ilgili birim başka-
nının onayını alır.

• Bölge ve şube arasında köprü vazifesi görür. GM ve bölgeden gelen 
talimatları ŞYK üyelerine ileterek ilgili çalışmaların yapılmasını sağlar.

• Şubede yapılması gereken çalışmaları tespit eder, çalışmalar için uygun 
projeler hazırlattırır ve ilgili planlama sonrası projelerin uygulamaya ko-
yulmasını sağlar.

• Genel Merkez, olağanüstü durumlarda Bölge Yönetiminin teklifi üzerine 
Şube Başkanını görevden alabilir.

• ŞYK ile haftada bir yönetim kurulu toplantısı yapar. Toplantıya Şube Baş-
kanı başkanlık eder, onun yokluğunda ise Teşkilatlanma Başkanı baş-
kanlık eder. Toplantının protokolünü Şube Sekreteri tutar.

• ŞYK üyelerinin tümünden sorumludur. ŞYK’nın, vazifelerini yerine getir-
melerine yardımcı olur. Görevini aksatanları uyarır, başarılı olanları tak-
dir eder.

• Birimlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alır ve yapılması gerekenler 
hakkında talimat verir.

• GM ve Bölge Başkanlığından gelen kararları ŞYK’ya bildirir.
• Şube çalışmalarını bölgede ilgili birimlere düzenli olarak rapor eder. 
• Her çalışma yılı başında birim başkanlıkları ile birlikte birimlerin hedef-

lerini belirler. Çalışma yılı sonunda toplu olarak hedef değerlendirmesi 
yapılır.
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Şube Sekreterinin Sorumlulukları

• Toplantı protokollerini ve raporlarını tanzim eder, ilgili dosyalara koya-
rak arşivler.

• Evrak, kayıt ve dosyalama işlerini yapar.

• Şube bürosunun düzenli olmasını sağlar.
• Şubenin her türlü yazışmalarını yapar. Şubede yapılacak organizasyon-

lar için gerekli mercilere başvuruda bulunur.
• ŞYK toplantılarının gündemini hazırlayarak ŞYK ile paylaşır. Toplantı tu-

tanaklarını tutar. ŞYK toplantılarında geçmiş toplantılarda alınan karar-
ları hatırlatır, takibini yapar. 

• ŞYK üyelerine davetiye gönderir ve toplantılarda hazır bulunmalarını 
sağlar.

• Gelen yazılara 24 saat içinde cevap verir.
• Yıllık faaliyet raporunu Şube Teşkilatlanma Başkanı ile birlikte hazırlar.

Şube Muhasibinin Sorumlulukları

• Kanun ve kuruluş kurallarına uygun olarak tüm muhasebe işlemlerini 
yapar ve yıllık vergi beyannamesinin zamanında maliyeye bildirilmesini 
sağlar.

• Şube adına gelen her faturanın ön kontrolünü yapar, muhasebeleştiril-
mesini sağlar.

• Şubenin tüm mali işlerini, harcamalarını, gelir tahsilini muhasebe esas-
larına göre gerçekleştirir.

• Mali sözleşmelerin usulüne uygun olarak yapılıp icra edilmesini sağlar.
• Şubenin yıllık tahmini bütçesini hazırlar, harcamaların bütçeye uygun 

olmasına dikkat eder.
• Şube bünyesinde istihdam edilen personelin maaş ödemelerini yapar.
• Yıllık muhasebe raporunu bölgeye iletir.
• Şubenin düzenli gelir elde etmesi için üyelik çalışmalarını sürdürür.
• Şubenin ekonomik yönden güçlendirilmesi ve planlanan çalışmaların 

gerçekleşmesi için sponsor çalışması yapar.

Şube Teşkilatlanma Başkanının Sorumlulukları

• GM’nin hazırlamış olduğu Stratejik Eylem Planı ile bölge çalışma takvi-
mini göz önünde tutarak şubenin yıllık çalışma takvimini ilgili komisyon 
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üyeleri ile birlikte hazırlar.
• Şube Genel Kurulu’nun ve üyeler toplantısının organizasyonundan so-

rumludur.
• İhtiyaç olan yerlerde temsilciliklerin oluşmasını sağlar.
• Yeni üye artışına yönelik çalışmalar düzenler.

• Şubede Genel Merkez ve bölge formlarının kullanılmasını temin ve ta-
kip eder.

• Bölgenin belirlemiş olduğu birim hedeflerini gerçekleştirmek için ge-
rekli tedbirleri alır ve hedefe ulaşmak için azami gayret gösterir.

• ŞYK’nın eğitimi için gerekli araştırma, planlama ve programlamayı ya-
par.

• Tüm idari toplantıların yoklama çizelgelerini tutmakla sorumludur.
• ŞYK ve şube üye listesini aktüel tutar ve talep doğrultusunda bölgeye 

iletir.

Şube Siyasi İşler Başkanının Sorumlulukları

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Şube Başkanının ona-
yından sonra gerçekleşir.

• Bulunduğu bölgedeki siyasi gelişmelerin takibini yapar, teşkilatların si-
yasi konularda ve gelişmelerde bilgilendirilmesini sağlar.

• Siyasi konularda bulunduğu şehirde UETD’yi temsil eder.
• UETD kurumsal kimliğinin siyasi konularda tutumunu yerel kamuoyuna 

anlatır.
• Siyasi partiler ile ilişkileri geliştirir ve network oluşturur.
• İkili ilişkiler kurar ve geliştirir. Yerel yönetimlere seçilen, İl Genel Meclis 

Üyeleri, Belediye Başkanları ile Bediye Meclis Üyeleri’nin çalışmalarını 
izler ve diyalog geliştirir.

• Siyasi gündemi takip eder ve bütün siyasi kurumlar ile diyalog kurar.
• Şubenin bulunduğu şehirde yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların siya-

si katılımına yönelik çalışma yürütür.

Şube Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Başkanının 
Sorumlulukları

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Şube Başkanının ona-
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yından sonra gerçekleşir.
• Avrupa’da yaşayan Türklerin sosyal yaşamını ilgilendiren konulara has-

sasiyet ile yaklaşır ve sorunların çözümüne katkı sunar.
• Sevgi, saygı, dostluk ve dayanışma gibi özelliklerin yüceltilmesini sağ-

lamak adına şubede bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimi sıcak 
tutar.

• Sosyal hizmet kampanyalarını takip eder.
• Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların katıldığı programlarda 

bulunur, vatandaşları dinler ve gerektiğinde onlara rehberlik yapar.
• Bölgedeki Türkiye kökenli vatandaşların sosyal sorunları ile yakından il-

gilenir. Sosyal politika, aile, sivil toplum, esnaf, sağlık, eğitim, kültür gibi 
alanlarda sosyal programlar düzenler ve diyalog kurar.

• İnsan hakları alanında bilgilendirici çalışmalar yapar ve insan hakları ih-
lallerine dikkat çekici faaliyetlerde bulunur.

• Şehirde bulunan kurum ve kuruluşlara ziyaret gerçekleştirir, vakıflar ile 
ilişki kurar.

• Dinî, millî gün ve bayramlarda tebriklerde bulunur.
• Cenaze ve düğün gibi keder ve sevinç zamanlarında ilgilileri ziyaret 

eder.
• Yıl içerisinde Türk ve uluslararası özel gün ve haftalarda düzenlenen et-

kinliklere katılımı sağlar.
• Bölgedeki Türk ve yabancı sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri geliştirir. 

Ortak faaliyetlerin yürütülmesi için zemin hazırlar.
• STK ve vakıfların davet ve programlarına katılır, UETD’nin imajına ve ta-

nıtımına destek sağlayan diyaloglar geliştirir.
• UETD’nin kurumsal kimliğinin Türk ve yabancı STK ve vakıflar nezdinde 

güçlendirilmesine katkı sağlar.

Şube Kadın Kolları Başkanının Sorumlulukları

• Bulunduğu şehirde kadın, aile ve çocuğu ilgilendiren meselelerde faa-
liyet yürütülmesini sağlar.

• Bölge Kadın Kolları ile Şube Kadın Kolları arasında köprü vazifesi görür. 
Bölge Kadın Kollarından gelen bilgi ve talimatları KK-ŞYK üyelerine iletir.

• ŞYK üyesidir. Şube Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak şube ile KK-Ş-
YK arasında bilgi akımını sağlar. Katılamadığı toplantılara vekil gönderir.

• Şubesinde eğitim programlarını uygular, salon toplantılarında kadınla-
rın siyasi ve sosyal faaliyetlerde aktif olmasını teşvik eder.

• Kadının sosyal ve iş hayatına katılımı konusunda bilinçlendirici çalışma-
lar yapar.
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• Şubenin yıllık çalışma takvimi yapılırken çalışmalara katılır. Hedefler ve yıl 
boyunca yapılacak çalışmalarda kadın kollarının çalışmalarının da takvime 
bağlanmasını ve genel şube çalışmaları ile çakışmamasını sağlar.

• Kadın kolları çalışmalarını Bölge Kadın Kolları ve Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanına rapor eder.

Şube Kadın Kolları Sekreterinin Sorumlulukları

• KK-ŞKYK ve KK-ŞYK toplantılarının protokol ve raporlarını tutar ve dosyalar.
• Toplantıların gündemini hazırlar, tutanakları düzenler, kararları zapta 

geçirir.
• Kadın Kolları Şube Başkanını temsil etme yetkisine sahiptir.
• Gelen raporları Kadın Kolları Teşkilat Başkanıyla değerlendirir ve bölge-

nin aylık faaliyet raporunu yazarak Bölge Başkanına iletir.
• Her türlü evrak işleri ile yazışmaları düzenler.
• Toplantılar için her türlü kayıt ve malzemeyi hazırlar.
• Gelen yazılara 24 saat içinde cevap verir.
• Şube Kadın Kollarının arşivinden sorumludur.

Şube Kadın Kolları Muhasibinin Sorumlulukları

• Kanun ve kuruluş kurallarına uygun olarak şubede yapılan tüm muhase-
be işlemlerini yürütür.

• Gelen her faturanın ön kontrolünü yapar, muhasebeleştirilmesini sağlar.
• Şube Kadın Kollarının tüm mali işlerini, harcamalarını, gelir tahsilini mu-

hasebe esaslarına göre gerçekleştirir.
• Mali sözleşmelerin usulüne uygun olarak yapılıp icra edilmesini sağlar.
• Kadın Kolları Şube Başkanına yapılan işlemler hakkında düzenli bilgi verir.
• Yıllık muhasebe raporunu Bölge Kadın Kollarına iletir. 
• Şubenin düzenli gelir elde etmesi için üyelik çalışmalarını sürdürür.
• Şubeyi ekonomik yönden güçlendirmek ve planlanan çalışmaların ger-

çekleşmesini sağlamak için sponsor çalışması yapar.

Şube Kadın Kolları Teşkilatlanma Başkanının Sorumlulukları

• Genel Merkez Kadın Kollarının belirlediği Stratejik Eylem Planı‘na göre 
yıllık çalışma takvimini oluşturur.
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• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Bölge Başkanının ona-
yından sonra gerçekleşir.

• Teşkilat eğitimi için gerekli araştırma, planlama ve programlamayı yapar.
• Komisyonların düzenli olarak toplantı düzenleyip düzenlemediğini 

kontrol eder.
• Genel Merkez hedefleri doğrultusunda Stratejik Eylem Planı‘nın uygu-

lanmasını takip eder.

Şube Kadın Kolları Siyasi İşler Başkanının Sorumlulukları

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komis-
yon oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Bölge Başkanıının 
onayından sonra gerçekleşir.

• Bölgedeki siyasi gelişmelerin takibini yapar, teşkilatların siyasi konular-
da ve gelişmelerde bilgilendirilmesini sağlar.

• Bulunduğu şehirde siyasi konularda UETD’yi temsil eder.
• Siyasi partilerin kadın kolları ile ilişkileri geliştirir ve network oluşturur.
• İkili ilişkiler kurar ve geliştirir. Yerel yönetimlere seçilen, İl Genel Meclis 

Üyeleri, Belediye Başkanları ile Bediye Meclis Üyeleri’nin çalışmalarını 
izler ve diyalog geliştirir.

• Siyasi gündemi takip eder ve bütün siyasi kurumlar ile diyalog kurar.
• Şehirde yaşayan Türkiye kökenli kadınların siyasi katılımına yönelik çalış-

malar yürütür.

Şube Kadın Kolları Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) 
Başkanının Sorumlulukları

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Bölge Başkanının ona-
yından sonra gerçekleşir.

• Avrupa’da yaşayan kadınların sosyal yaşamını ilgilendiren konulara has-
sasiyet ile yaklaşır ve sorunların çözümüne katkı sağlar.

• Sevgi, saygı, dostluk ve dayanışma gibi özelliklerin yüceltilmesini sağlamak 
adına bölgede bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimi sıcak tutar.

• Bulunduğu şehirdeki kadınların sosyal sorunları ile yakından ilgilenir. 
Sosyal politika, aile, sivil toplum, esnaf, sağlık, eğitim, kültür gibi alanlar-
da sosyal programlar düzenler ve diyalog kurar.

• İnsan hakları alanında bilgilendirici çalışmalar yapar ve insan hakları ih-
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lallerine dikkat çekici faaliyetlerde bulunur.
• Bulunduğu şehirdeki kadınlar ile ilişkileri düzenler. Kişi ve kuruluşlara 

ziyaret gerçekleştirir.
• Dinî, millî gün ve bayramlarda tebriklerde bulunur.
• Cenaze ve düğün gibi keder ve sevinç zamanlarında ilgilileri ziyaret eder.
• Yıl içerisinde Türk ve uluslararası özel gün ve haftalarda düzenlenen et-

kinliklere katılımı sağlar.
• Bulunduğu şehirde varlık gösteren diğer kadın inisiyatifleri ile ilişkileri 

geliştirir. Ortak faaliyetlerin yürütülmesi için zemin hazırlar.
• STK ve vakıfların davet ve programlarına katılır, UETD’nin imajına ve ta-

nıtımına destek sağlayan diyaloglar geliştirir.
• UETD’nin kurumsal kimliğinin Türk ve yabancı STK ve vakıflar nezdinde 

güçlendirilmesine katkı sağlar.

Şube Gençlik Kolları Başkanının Sorumlulukları

• Bulunduğu şehirde gençlik, üniversite ve spor alanında çalışmalar yürü-
tülmesini sağlar.

• Bölge Gençlik Kolları ile Şube Gençlik Kolları arasında köprü vazifesi 
görür. Bölge Gençlik Kollarından gelen bilgi ve talimatları GK-ŞYK üye-
lerine iletir, ilgili çalışmaların yapılmasını sağlar.

• ŞYK üyesidir. Şube Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak şube ile GK-Ş-
YK arasında bilgi akımını sağlar. Katılamadığı toplantılara vekil gönderir.

• Şubesinde eğitim programlarını uygular, salon toplantılarında gençle-
rin siyasi ve sosyal faaliyetlerde aktif olmasını teşvik eder.

• Gençlerin siyasete aktif katılımı konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapar.
• Genel Merkez‘in ve bölgenin düzenlediği programlara gençlerin katıl-

masını teşvik eder.
• Şubenin yıllık çalışma takvimi yapılırken çalışmalara katılır. Hedefler ve 

yıl boyunca yapılacak çalışmalarda Gençlik Kollarının çalışmalarının da 
takvime bağlanmasını ve genel şube çalışmaları ile çakışmamasını sağlar.

• Diğer Şube Gençlik Kolları ile koordineli çalışma yürütür.
• Gençlik Kolları çalışmalarını Bölge Gençlik Kolları ve Genel Merkez 

Gençlik Kolları Başkanına rapor eder.

Şube Gençlik Kolları Sekreterinin Sorumlulukları

• GK-ŞKYK ve GK-ŞYK toplantılarının protokol ve raporlarını tutar ve dos-
yalar.
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• Toplantıların gündemini hazırlar, tutanakları düzenler, kararları zapta 
geçirir.

• Şube Gençlik Kolları Başkanını temsil etme yetkisine sahiptir.
• Raporları GK Teşkilat Başkanıyla değerlendirir ve şubenin aylık faaliyet 

raporunu yazarak Bölge Gençlik Kollarına iletir.
• Her türlü evrak işleri ile yazışmaları düzenler.
• Toplantılar için her türlü kayıt ve malzemeyi hazırlar.
• Gelen yazılara 24 saat içinde cevap verir.
• Şubenin arşivinden sorumludur.

Şube Gençlik Kolları Teşkilatlanma Başkanının Sorumlulukları

• Genel Merkez Gençlik Kollarının belirlediği Stratejik Eylem Planı‘na 
göre yıllık çalışma takvimini oluşturur.

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Şube Başkanının ona-
yından sonra gerçekleşir.

• Teşkilat eğitimi için gerekli araştırma, planlama ve programlamayı yapar.
• GK Komisyonlarının düzenli olarak toplantı düzenleyip düzenlemediği-

ni kontrol eder.
• Genel Merkez Gençlik Kollarının hedefleri doğrultusunda Stratejik Ey-

lem Planı‘nın uygulanmasını takip eder.

Şube Gençlik Kolları Siyasi İşler Başkanının Sorumlulukları

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Bölge Başkanının ona-
yından sonra gerçekleşir.

• Siyasi gelişmelerin takibini yapar, teşkilatların siyasi konularda ve geliş-
melerde bilgilendirilmesini sağlar.

• Bulunduğu şehirde organize edilen gençlik programlarında siyasi ko-
nularda UETD’yi temsil eder.

• Siyasi partilerin gençlik kolları ile ilişkileri geliştirir ve network oluşturur.
• İkili ilişkiler kurar ve geliştirir. Yerel yönetimlere seçilen, İl Genel Meclis 

Üyeleri, Belediye Başkanları ile Bediye Meclis Üyeleri’nin çalışmalarını 
izler ve diyalog geliştirir.

• Siyasi gündemi takip eder ve bütün siyasi kurumlar ile diyalog kurar.
• Şubenin bulunduğu şehirde yaşayan gençlerin siyasi katılımına yönelik 

çalışmalar yürütür.
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Şube Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
Başkanının Sorumlulukları

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Bölge Gençlik Kolları 
Başkanının onayından sonra gerçekleşir.

• Avrupa’da yaşayan gençlerin sosyal yaşamını ilgilendiren konulara has-
sasiyet ile yaklaşır ve sorunların çözümüne katkı sağlar.

• Gençlerin buluşmasını sağlayan organizasyonlar hazırlar.
• İnsan hakları alanında bilgilendirici çalışmalar yapar ve insan hakları ih-

lallerine dikkat çekici faaliyetlerde bulunur.
• Gençler ile ilişkileri düzenler. Kişi ve kuruluşlara ziyaret gerçekleştirir.
• Dinî, millî gün ve bayramlarda tebriklerde bulunur. 
• Yıl içerisinde gençleri ilgilendiren Türk ve uluslararası özel gün ve hafta-

larda düzenlenen etkinliklere katılımı sağlar.
• Bulunduğu şehirdeki diğer gençlik teşkilatları ile ilişkileri geliştirir. Or-

tak faaliyetlerin yürütülmesi için zemin hazırlar.
• STK ve vakıfların davet ve programlarına katılır, UETD’nin imajına ve ta-

nıtımına destek sağlayan diyaloglar geliştirir.
• UETD’nin kurumsal kimliğinin Türk ve yabancı STK ve vakıflar nezdinde 

güçlendirilmesine katkı sağlar.

Şube Gençlik Kolları Organize ve Etkinlik Başkanının Sorumlulukları

• Birim çalışmalarını yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Bölge Gençlik Kolları 
Başkanının onayından sonra gerçekleşir.

• Şubede yapılan tüm etkinliklerin organizasyonuyla ilgilenir.
• Organizasyonlar için salonun tutulması, salonda gerekli ekipmanın sağ-

lanması, teknikle ilgili tüm detayların temin edilmesiyle ilglenir.
• Organizasyonun kurumsal kimliğe uygun şekilde gerçekleştirilmesini 

sağlar.
• Gençlik çalışmalarının yanı sıra ana kademenin tüm etkinliklerinde de 

görev ve sorumluluk üstlenir.
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Müteşebbis Heyet

Müteşebbis Heyet, şube (tüzel kişilik) oluşturmak için bir araya gelmiş he-
yettir. Müteşebbis Heyet en az üç temsilciden oluşur. Çalışmalarında Bölge 
Başkanlığına bağlıdır.

Müteşebbis Heyetin şubeye dönüşme şartları şunlardır:

1. Asgari 50 üye
2. Şubeye ait fiziki mekânın oluşması
3. Şube Yönetim Kurulu’nun oluşturulabilmesi

Temsilci

Temsilci, şubeye bağlı olarak faaliyetlerini yürütür. Tüzel kişiliği yoktur. Tem-
silciler, Genel Merkez’in onayı alındıktan sonra belirlenir. İhtiyaç görüldüğü 
takdirde en az 3 temsilci bir araya gelerek Müteşebbis Heyeti oluşturur.

Üyelik

Genel Merkez‘e, bölge ve şubelere üyelik başvurusu yazılı başvuru sonucu 
yapılır. Üyeliğin kabulü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir ve üyeye “Ka-
bul yazısı” çıkartılır.

Bölge Başkanları, Şube Başkanları, Bölge Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Müteşebbis Heyet ve Temsilci Genel Merkez‘e üye 
olmak zorundadır.

Üyelik çalışması, teşkilat içerisinde öncelikli çalışmalardan birini oluşturur. 
Üye sayısı bölgenin, şubenin ve Müteşebbis Heyet ile Temsilcinin başarısını 
doğrudan etkiler.
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Toplantılar

Hem Genel Merkez’deki hem de bölge ve şubelerdeki uyumlu çalışmayı, 
verimliliği ve bilgi akışını arttırmak için düzenli toplantılar yapılır.

1) MKYK Toplantısı

Genel Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ayda bir kez Merkez Karar Yönetim 
Kurulu üyeleri ile bir araya gelir. Bu toplantılarda;

• Geçmiş çalışmalar değerlendirilir.
• Üye çalışmaları hakkında istişare edilir.
• Gelecekte yapılacak çalışmalar belirlenir ve takvime bağlanır.

2) Yönetim Kurulu Toplantıları

MYK, BYK, ŞYK üyeleri haftalık toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirir. 
Toplantılarda Stratejik Eylem Planı‘na uygun faaliyetler planlanır ve görev 
dağılımı yapılır. Daha önce yapılan faaliyetlerin değerlendirmesi yapılır.

MYK toplantısı Pazartesi günü yapılır. BYK toplantısı Salı günü yapılır. ŞYK 
toplatısı Çarşamba günü yapılır. Bu sıralama doğrultusunda MYK’da alınan 
karar ertesi gün BYK’ya bildirilir ve BYK’da alınan karar ertesi gün ŞYK’ya 
bildirilmiş olur. Yönetim Kurulu toplantıları ve alınan kararlar bu doğrultuda 
şekillendirilir.

3) Komisyon Toplantıları

Birim Başkanlıkları altında oluşturulan komisyonlar asgari 14 günde bir top-
lanır. Faaliyetler planlanır ve görev dağılımı yapılır. Çalışmaların takibi yapılır.

4) Üyeler Toplantısı

Bölge ve şubeler asgari üç ayda bir Üyeler Toplantısı gerçekleştirir. Yeni 
üyelerle tanışılır, eski üyelerin teşkilat çalışmalarından beklentileri dinlenir 
ve değerlendirme yapılır.
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Toplantı Usulü

• Toplantı yapılacak mekânın fiziki şartları uygun olmalı.
• Toplantı yetkililer dışındakilere kapalı olmalı.
• Toplantı ilan edilen saatte başlamalı.
• Sesli yoklama yapılmalı.
• Gelmeyenlerin tasnifi sesli yapılmalı; Mazeret beyan edenler, mazeret 

beyan etmeyenler,
• Başkan gelmeyenleri sekreter vasıtası ile aramalı ve mazeretlerini sor-

malı.
• Gelecek toplantının tarihi, saati ve mekânı belirlenmeli.
• Gündem hazırlanmış olmalı ve gündemin takdimi yapılmalı.
• Toplantıyı yönetecek kişi konulara hâkim olmalı.
• Toplantı düzenli aralıklarla yapılmalı.
• Zaman iyi ayarlanmalı, sıkıcı uzatmalardan kaçınılmalı.
• Konu ile ilgili düşüncelerin serbestçe ortaya konulmasına zemin hazır-

lanmalı.
• Alınan kararlarlar salt çoğunluk ile alınmalı.
• Toplantıdan çıkan her karar bağlayıcı olmalı.
• Alınan kararların uygulanması takip edilmeli.
• Merkez Yönetim Kurulu haftada bir gün toplantı yapmalı.
• Bölge Yönetim Kurulu MYK’dan birgün sonra toplantı yapmalı.
• Şube Yönetim Kurulu BYK’dan birgün sonra toplantı yapmalı.
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Teşkilatlarda Bulunması Gereken Evraklar

• Genel Merkez’in hazırlamış olduğu Stratejik Eylem Planı
• Bölge ve şubelerin yıllık çalışma takvimi
• Teşkilat Rehberi
• Genel Merkez MKYK ve MYK üyelerinin iletişim bilgileri (E-Posta adresi, 

telefon ve faks numaraları)
• Bölge ve Şube Başkanlığı Birim Başkanlarının ve tüm yöneticilerin ileti-

şim bilgileri (E-Posta adresi, telefon ve faks numaraları)
• Siyasi parti, STK, vakıf ve diğer ilgili kuruluşların iletişim bilgileri (E-Posta 

adresi, telefon ve faks numaraları)

Sekreterde bulunması gereken evraklar

• Toplantılarda alınan kararların dosyası
• Faaliyet raporları
• Evrak dosyaları
• Kurum ve kuruluşlar ile resmî makamların, önemli özel ve tüzel şahısla-

rın irtibat bilgileri
• Gönderilen raporların sureti
• Toplantı protokolleri dosyası

Muhasibte bulunması gereken evraklar

• Kasa defteri
• Banka ciro hesabı
• Gelir gider makbuzları arşivleme dosyası
• Boş makbuzlar
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Bölge ve Şube Stratejik Eylem Planı

Bölgedeki Seçimlerde Etkin Olmak

Sorumlu Birim: Siyasi İşler
Destekçi Birim: diğer birimler

Yerelde yabancıların seçme ve siçilme hakkı kazanması için lobi çalışması
Uygulama Tarihi: Sürekli

Federal, Eyalet ve Belediye secimlerine hazırlık (Panel, Konferans, Sempozyum)
Uygulama Tarihi: Eylül 2016 - 3 ayda bir

Mevcut seçilmiş olan Türk kökenli siyasiler ile iletişim
Uygulama Tarihi: Sürekli

Federal, yerel ve Avrupa Birliği secim sistemi hakkında bilgilendirmek
Uygulama Tarihi: Eylül 2016 - 2 ayda bir 

Üyelerimizi (gençleri) partilere yönlendirmek
Uygulama Tarihi: Ekim 2016 - 3 ayda bir

Bölgedeki Yerel Siyasetçiler, Multiplikatörler, Medya ile İlişkilerin Ge-
liştirilmesi

Sorumlu Birim: Bölge/Şube Sekreteri, Siyasi İşler, Halkla İlişkiler, Muhasip
Destekçi Birim: diğer birimler

Yerel Gazetecilerle yakın temas kurulması (Bölge/Şube Sekreteri)
Uygulama Tarihi: Haziran 2016 - 2 ayda bir

Yerel Siyasetçilerle yakın temas kurulması (Siyasi İşler)
Uygulama Tarihi: Eylül 2016 - 2 ayda bir 

Yerel İşadamlarıyla yakın temas kurulması (Muhasip)
Uygulama Tarihi: Haziran 2016 - 2 ayda bir 

Yerel Sanatçı ve Sporcularla yakın temas kurulması (Halkla İlişkiler)
Uygulama Tarihi: Eylül 2016 - 2 ayda bir
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Irkçı Terör ve İslamofobi ile Mücadele

Sorumlu Birim: Siyasi İşler, Halkla İlişkiler
Destekçi Birim: diğer birimler

Irkçı terörü anma törenleri 
Uygulama Tarihi: Eylemlerin veya cinayetlerin yıl dönümü, Uluslararası günler 

Örnek: 21 Mart Irkçılığa Karşı Uluslararası Eylem günü, Solingen, Mölln, NSU)

Bölgedeki Partiler, Vakıflar, Dernekler ile İşbirliği

Sorumlu Birim: Bölge/Şube Sekreteri, Siyasi İşler, Halkla İlişkiler
Destekçi Birim: diğer birimler

Bölgedeki tüm yabancı STK, vakıf ve düşünce kuruluşları ile tanışma
Uygulama Tarihi: Mayıs – Kasım 2016 (3 ayda bir görüşme)

Ortak faaliyetler (Panel, Konferans, Sempozyum, Gezi programları)
Uygulama Tarihi: sürekli (2 ayda bir)

Kültür, Sanat ve Ortak Faaliyetler

Sorumlu Birim: Siyasi İşler, Halkla İlişkiler, Kadın ve Gençlik Kolları
Destekçi Birim: diğer birimler

Irkçı saldırıları konu alan sergi
Uygulama Tarihi: Kasım 2016, yılda bir

Türkiye haftası etkinliği
Uygulama Tarihi: Ekim 2016, yılda bir

Film, karikatür, makale, resim yarışmaları
Uygulama Tarihi: Eylül 2016, yılda bir

Cezaevleri ve huzurevlerini ziyaret
Uygulama Tarihi: Haziran 2016, her ay (2 ayda bir)
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Kimlik ve Kültürü Koruma

Sorumlu Birim: Halkla İlişkiler, Kadın ve Gençlik Kolları
Destekçi Birim: diğer birimler

Çocuklarda kimlik oluşumuna katkı sağlayan etkinlikler yapmak
Uygulama Tarihi: Haziran 2016, 2 ayda bir

Teşkilatların Eğitimi ve Motivasyonu

Sorumlu Birim: Teşkilatlanma 
Destekçi Birim: diğer birimler

UETD bünyesinde emek harcıyanların onure edilmesi. Küskünlerin kazanılması
Uygulama Tarihi: sürekli

Teşkilat içi eğitim (Yıllık Bölge Eğitim Takvimine ihtiyaca göre ek eğitim prog-
ramı eklenebilir)
Uygulama Tarihi: Mayıs 2016, 6 ayda bir 

Kalıcı Bir Gelir Kaynağının Oluşturulması

Sorumlu Birim: Bölge/Şube Sekreter, Muhasip, Teşkilatlanma, Halkla İlişkiler
Destekçi Birim: diğer birimler

Sponsor havuzu (finans desteği sağlayacak kişi ve kurumlar ile iletişim ve işbir-
liğini geliştirmek)
Uygulama Tarihi: Mayıs 2016, sürekli

Aidat Ödeyen Üye Sayısının Arttırılması

Sorumlu Birim: Teşkilatlanma, Muhasip, Sekreter
Destekçi Birim: diğer birimler

Yeni üye toplantıları, üye buluşması
Uygulama Tarihi: Eylül 2016, 3 ayda bir
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Yeni üye kazanılması - 28 Şubat 2016 sonrası için Bölge ve Şube hedefi;
İlk 3 ay: 100 üye
İlk 6 ay: 300 üye
Ilk 12 ay: 500 üye

UETD Genel Merkez Sosyal Medya Hesaplarına 100.000 Takipçi Kazanmak
Sorumlu Birim: tüm birimler
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Başarının Temel Esasları

İNANÇ
Davaya ve başarıya inanmak.

PLAN
Stratejik eylem planını istişare ile oluşturmak.
 
PROGRAM
Ne zaman ve nerede çalışma yürüteceğini bilmek.

ORGANİZASYON
Görev taksimi yapmak, verilen görevi uygulamak.

DİSİPLİN
Görevi zamanında ve titizlikle yerine getirmek.

TAKİP 
Görevin takibini yapmak ve görevin başarı ile tamamlanmasını sağlamak.

SONUÇ
Haftalık ve aylık raporları bir üst kademeye zamanında ve doğru olarak ilet-
mek.
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Tüzük – Genel Merkez

Satzung des Vereins Union of European Turkish Democrats e.V. in der 
Fassung vom 28.02.16

Artikel 1
Name Sitz Geschäftsjahr

1.  Der Verein erhält den Namen:
 
 „Union of European Turkish Democrats e.V. “
 (Union Europäisch Türkischer Demokraten - UETD)

 Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

2. Sitz des Vereins ist Köln.
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

Artikel 2
Zweck

1.  Der Verein verfolgt folgende Zwecke:

• im Sinne des Gedankens der internationalen Völkerverständigung auf 
kultureller Ebene, Toleranz zu fördern. Dieser Zweck wird verwirklicht 
durch

• die Veranstaltung von Konferenzen, die die deutsch-türkischen Be-
ziehungen auf sozialer, kultureller, wirtschaftlicher und/oder wissen-
schaftlicher Ebene fördern sollen. Die Veranstaltung von kulturellen Er-
eignissen, wie Folklorevorführungen, Konzerten, Berichterstattungen, 
Ausstellungen, Sitzungen und Kongressen ist eingeschlossen;

• die Bereitstellung von deutsch-türkischen Schüler-/Studentenaus-
tauschprogrammen;

• die Unterstützung der Integration der Türken und türkischstämmigen 
Deutschen in Deutschland, wobei gleichzeitig Gelegenheit zur Pflege 
der türkischen Kultur gegeben werden soll;

• Aufklärungsarbeit hinsichtlich der Rechte der in Deutschland lebenden 
Türken und türkischstämmigen Deutschen,
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• Vermittlung der türkischen Kunst, Tradition und Kultur an Deutsche und 
andere Bevölkerungsgruppen sowie Förderung und Entwicklung des 
kulturellen Austausches,

• Förderung des Integrationsprozesses der Europäischen Einigung,
• Zusammenarbeit mit regionalen, überregionalen insbesondere euro-

päischen sozialen und öffentlichen Organisationen, um das Verständ-
nis für eine gemeinsame Verantwortung für Europa zu unterstützen und 
die Interaktion sowie die Beteiligung der europäischen Bevölkerung 
mit unterschiedlicher ethnischer Herkunft  an diesem Prozess  zu stär-
ken. Im Einzelnen heißt es im europäischen Kontext: 

• Förderung der interkulturellen und interreligiösen Bildung, Erziehung 
sowie Kultur insbesondere im europäischen Raum,

• Erforschung und Mitgestaltung der sozialen und politischen Entwick-
lungen in Europa im Fokus der Migration mit dem Bewusstsein der De-
mokratie und des Pluralismus,

• Fokussierung der Probleme sowie Verbreitung/Bekanntmachung der 
Beiträge der türkischstämmigen Migranten in Europa sowie deren Inte-
ressenvertretung ,

• Unterstützung von sprachlicher und religiöser Vielfalt in Europa.

b)  Förderung von Bildung und Erziehung.

Dieser Zweck wird verwirklicht durch

• Durchführung von Kursen und Seminaren insbesondere für die türki-
sche und deutsche Sprache,

• nach Möglichkeit finanzielle Unterstützung begabter junger Menschen,
• Tätigkeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendhilfe gem. Achtes 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), insbesondere 
 - junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung 
  fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder  

 abzubauen.
 - Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten  

 und unterstützen.
 - Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen.
 - dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen  

 und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche 
  Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.
c)  Förderung kultureller Zwecke, insbesondere der Förderung der Kunst 

und der Förderung der Pflege und Erhaltung von Kulturwerten.
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Dieser Zweck wird verwirklicht durch

• Förderung der Musik, Literatur und der darstellenden und bildenden 
Kunst, die ihre Wurzeln in der türkischen Kultur und Tradition haben,

• Vorträge, kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Kunstausstellungen, 
Folkloreveranstaltungen, Publikationen, Tagungen sowie Kongresse.

d)  Förderung von Wissenschaft und Forschung.

Dieser Zweck wird verwirklicht durch

• Förderung wissenschaftlicher Arbeiten und Forschungsprojekte an 
Universitäten, Fachhochschulen und sonstigen wissenschaftlichen 
Einrichtungen zu den Deutsch-Türkischen Beziehungen sowie den 
Europäisch-Türkischen Beziehungen entsprechend der vorgenannten 
Zwecke, Vergabe und Finanzierung von Forschungsaufträgen zu den 
deutsch-türkischen oder europäisch-türkischen Beziehungen, Migran-
ten in Deutschland und Europa etc.

e.  Unterstützung der gesetzgebenden Organe

• Unterstützung der gesetzgebenden Organe der Bundes- und Län-
derbehörden in Fragen der Integration der türkischen Bevölkerung in 
Deutschland und Europa insbesondere durch die Erstellung von Stel-
lungnahmen

f. Vermittlung staatspolitischer Bildung

Zweck des Vereins ist ferner die Vermittlung staatspolitischer Bildung auf der 
Grundlage freiheitlich-demokratischen Gedankenguts. Die Verdeutlichung 
deutsch-europäisch-türkischer Themenstellungen ist dabei Schwerpunkt der 
Arbeit. Die inhaltlichen Verbindungslinien von Europa-, Bundes-, Landes- und 
Kommunalpolitik werden besonders betont. Außerdem wird die kritische 
Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Problemen der Existenz von 
Vorurteilen und Feindbildern bezweckt sowie die Vermittlung dieser Ergeb-
nisse als Beitrag zur politischen Bildung und Förderung einer demokratischen 
politischen Kultur. Es soll Menschen mit Migrationshintergrund geholfen 
werden, ihre Stellung in Staat und Gesellschaft zu verstehen und sie durch 
politische, soziale und kulturelle Bildung zur Mitverantwortung und Mitbe-
stimmung im öffentlichen Leben befähigen. Dieser Satzungszweck soll unter 
anderem durch folgende Punkte verwirklicht werden:
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• Organisation von Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen.
• Durchführung von Tagungen und Seminarveranstaltungen.
• Erstellung und Verbreitung von Arbeitsmaterialien zur politischen Bil-

dung.
• Initiierung, Durchführung und Unterstützung von Forschungsprojekten.
• Öffentlichkeitsarbeit über Medien und eigene Publikationen.

Dabei handelt es sich nicht um Maßnahmen der reinen Interessensvertre-
tung der Mitglieder, sondern sind der Allgemeinheit zugänglich.
Bei der Verwirklichung der vorgenannten Zwecke wird der Verein mit an-
deren Vereinen, Organisationen, Institutionen und Behörden, die die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland 
anerkennen, zusammenarbeiten.
2.  Der Verein verfolgt keine parteipolitischen Ziele.

Artikel 3
Selbstlosigkeit, Gemeinnützigkeit

1.  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-
cke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung.

2.  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendun-
gen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden.

3.  Der Verein finanziert sich durch Beiträge, Spenden und Fördermittel; er 
erstrebt keinen Gewinn.

4.  Der Verein ist parteipolitisch und weltanschaulich neutral.

Artikel 4
Bezirksvereine und Ortsvereine

1.  Der Verein gliedert sich in einen Zentralverein und in europaweite Be-
zirksvereine und Ortsvereine, die ihre Angelegenheiten durch eigene 
vom Zentralverein vorgegebene Satzungen selbständig regeln.

2.  Die Mitglieder der Bezirksvereine und Ortsvereine sind auch gleichzei-
tig Mitglieder des Zentralvereins.
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3.  Die Bezirksvereine und Ortsvereine der UETD erfüllen die Aufgaben 
und Zwecke des Zentralvereins auf regionaler Ebene.

4.  Der Zentralverein repräsentiert die UETD in ihrer Gesamtheit sowie 
gegenüber anderen Organisationen und bestimmt die Grundsätze 
der Vereinsarbeit. Zu diesem Zwecke kann er allgemeine Richtlinien 
erlassen. Das vom Zentralverein für die Bezirksvereine und Ortsvereine 
vorgelegte Satzungsmuster ist verbindlich. Abweichungen und Ände-
rungen der Mustersatzung bedürfen der Genehmigung des Zentral-
vereins.

5.  Die Bezirksvereine und Ortsvereine haben von den jährlich aufkom-
menden Spenden- und Beitragseinnahmen einen bestimmten Betrag 
als Aufwandsentschädigung an den Zentralverein zu entrichten. Die 
Höhe und Zahlungsmodalitäten werden in Abstimmung des Vorstan-
des der UETD und des jeweiligen Regionalvereins festgelegt.

6.  Die Bezirksvereine und Ortsvereine sind verpflichtet, dem Zentralverein 
über die Verwendung der Mittel jährlich einen Rechenschaftsbericht ab-
zugeben. Stichtag ist jeweils der 31. Dezember eines jeden Jahres. 

7.  Bezirksvereine und Ortsvereine dürfen grundsätzlich keine Grundstü-
cke erwerben. Der Erwerb von Grundstücken bleibt dem Zentralver-
ein vorbehalten. Ausnahmefälle sind in Abstimmung und schriftlichem 
Einverständnis des Zentralvereinsvorstandes möglich.

8.  Die Bezirksvereine und Ortsvereine sind verpflichtet, alles zu tun, um die 
Einheit der UETD zu sichern sowie alles zu unterlassen, was sich gegen 
die Grundsätze, die Ordnung oder das Ansehen der UETD richtet. Sie ha-
ben auch ihre Organe zu einer gleichen Verhaltensweise anzuhalten.

9.  Verletzen Bezirksvereine und Ortsvereine oder Organe der Bezirksver-
eine und Ortsvereine oder einzelne Mitglieder diese Pflichten, ist der 
Vorstand des Zentralvereins berechtigt und verpflichtet, die Bezirks-
vereine und Ortsvereine zur Einhaltung dieser Pflichten aufzufordern. 
Kommt der Bezirksverein und Ortsverein einer solchen Aufforderung 
nicht binnen einer Frist von einem Monat nach, kann der Vorstand des 
Zentralvereins den Bezirksverein und Ortsverein entweder anweisen, 
die Pflichten zu erfüllen oder der Vorstand des Zentralvereins kann 
selbst die Pflicht für den Bezirksverein und Ortsverein erfüllen. Der Vor-
stand des Zentralvereins ist berechtigt, gegen das Organ oder Mitglied 
des Bezirksvereins und Ortsvereins Disziplinarmaßnahmen gemäß die-
ser Satzung einzuleiten. Hierzu gehört die vorläufige Amtsenthebung 
von Vorstandsmitgliedern des Bezirksvereins oder Ortsvereins durch 
den Vorstand des Zentralvereins. Der Vorstand des Zentralvereins kann 
bis zur abschließenden Entscheidung ein anderes Vorstandsmitglied 
bestellen.
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10. Der Vorstand des Zentralvereins kann jederzeit in den Bezirksvereinen 
und Ortsvereinen eine Mitgliederversammlung zum Zwecke der Ab-
wahl und/oder Neuwahl eines Vorstandes im Bezirks- oder Ortsverein 
einberufen. Mit einfacher Mehrheit erfolgt die Abwahl des alten und 
mit einfacher Mehrheit die Neuwahl eines neuen Vorstandes des Be-
zirks- oder Ortsvereins durch die Mitgliederversammlung des Bezirks- 
oder Ortsvereins.

11. Der Vorsitzende des Zentralvereins, seine Stellvertreter, der Generalse-
kretär sowie jedes beauftragte Mitglied des Vorstandes des Zentralver-
eins, das seinen Auftrag nachzuweisen hat, haben das Recht, bei den 
Mitgliederversammlungen der Bezirks- oder Ortsvereine zu sprechen 
und - ohne an eine Frist oder Form gebunden zu sein - Anträge zu stel-
len.

12. Der Vorstand des Zentralvereins hat das Recht, Ermittlungen und Prü-
fungen bei Bezirks- oder Ortsvereinen durchzuführen. Die Vereinsor-
gane sind verpflichtet, die entsprechenden Unterlagen vorzulegen 
und die Auskünfte zu erteilen, die zur Ausübung dieser Pflicht erfor-
derlich sind.

Artikel 5
Mitgliedschaft

1. Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen oder 
sonstige Rechtspersönlichkeit besitzende Institutionen, Vereine und 
Unternehmungen werden, die die Grundsätze und die Satzung des 
Vereins anerkennen.

2. Über die Aufnahme eines Mitglieds entscheidet der Vorstand. Der Auf-
nahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Die Mitgliedschaft beginnt mit 
der Aushändigung einer schriftlichen Aufnahmeerklärung.

3. Die Aufnahme kann durch den Vorstand ohne Angabe von Gründen 
abgelehnt werden. Lehnt der Vorstand einen Aufnahmeantrag ab, so 
entscheidet der Disziplinarausschuss auf schriftliches Verlangen des 
Antragstellers.

4. Der Vorstand kann Personen, die sich in besonderer Weise um den Ver-
ein verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen. Ehrenmit-
glieder sind von der Beitragszahlung befreit. Sie haben gleiche Rechte 
und Pflichten wie ordentliche Mitglieder und können insbesondere an 
sämtlichen Versammlungen und Sitzungen teilnehmen, jedoch verfü-
gen sie über kein Stimmrecht.
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Artikel 6
Mitgliedsbeitrag

1. Es ist ein Mindest-Mitgliedsbeitrag zu leisten, dessen Höhe vom Vor-
stand festgesetzt wird.

2. Die Mitgliedsbeiträge sind monatlich im Voraus für jeden angefange-
nen Monat der Mitgliedschaft zu entrichten; die Zahlung soll nach Mög-
lichkeit in einer Jahressumme erfolgen.

3. Der Vorstand kann auch außerordentliche Beiträge beschließen, die spä-
testens innerhalb von drei Monaten nach der Beschlussfassung fällig sind.

4. In besonderen Fällen kann der Vorstand die vorübergehende Befreiung 
Einzelner von der Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen beschließen.

Artikel 7
Verlust der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet
 • mit dem Tod des Mitglieds,
 • durch schriftliche Austrittserklärung,
 • durch Ausschluss aus der Vereinigung.
2.  Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres 

möglich. Er geschieht durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vor-
stand unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist.

3. Ein Ausschluss aus dem Verein ist bei Vorliegen eines wichtigen Grun-
des zulässig.

a)  Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
 aa) wenn das Mitglied in erheblichem Maße gegen die 
  Vereinssatzung und das Vereinsinteresse sowie gegen Beschlüsse  

 und Anordnungen der Vereinsorgane verstößt;
 bb) bei einem Beitragsrückstand von drei Monaten und mehr. 
b) Der Ausschluss aus dem Verein erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch 

den Disziplinarausschuss. Vor dem Ausschluss ist dem betroffenen Mit-
glied unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich 
zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. Die Entscheidung über den 
Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied mit Einschrei-
ben zuzustellen.

4.  Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei einer Auflö-
sung des Vereins keine Rückzahlungen der dem Verein gemachten Zu-
wendungen.
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Artikel 8
Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:
1.  die Delegiertenversammlung
2.  der Vorstand
3.  der Disziplinarausschuss
4.  der Beirat

Die Delegiertenversammlung kann die Bildung weiterer Vereinsorgane 
beschließen.

Artikel 9
Delegiertenversammlung

1.  Die Delegiertenversammlung ist das höchste Organ des Vereins. Sie 
besteht aus originären Delegierten sowie aus entsandten Delegierten. 
Die originären Delegierten sind die Mitglieder des Vorstandes sowie 
die Mitglieder des Vorstandes der Bezirksvereine. Die Anzahl der ents-
andten Delegierten darf die doppelte Anzahl der originären Delegier-
ten nicht überschreiten. Die entsandten Delegierten werden von den 
Vereinsmitgliedern in den Bezirksvereinen gewählt. Jeder Bezirksver-
ein entsendet maximal einen Delegierten pro angefangene 100 Mit-
glieder, die dem jeweiligen Bezirksverein zugeordnet sind.

2. Die ordentliche Delegiertenversammlung findet mindestens alle zwei 
und spätestens alle drei Jahre einmal statt. Sie wird vom Vorstand des 
Vereins unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen mit 
Angabe der Tagesordnung schriftlich per Post, per Fax, per Email oder 
Veröffentlichung im Internet oder auf der Webseite des Zentralvereins 
gegenüber den originären Delegierten einberufen. Die Einladung der 
Delegierten der Bezirksvereine erfolgt durch den Vorstand der jewei-
ligen Bezirksvereine. Eine außerordentliche Delegiertenversammlung 
kann vom Vorstand des Vereins unter Einhaltung einer Frist von einer 
Woche per Post, per Fax, per Email oder Veröffentlichung im Internet 
oder auf der Webseite des Zentralvereins mit Angabe der Tagesord-
nung einberufen werden. Der Vorstand muss eine außerordentliche 
Delegiertenversammlung einberufen, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder des Vereins dies schriftlich und unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe beantragt.
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3. Die Delegiertenversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:
 • Wahl und Abberufung des Vorstandes
 • Wahl und Abberufung der Mitglieder des Disziplinarausschusses
 • Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes über das 
  abgelaufene Geschäftsjahr
 • Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstands und 
  Erteilung der Entlastung
 • Genehmigung des Haushaltsplanes für das kommende 
  Geschäftsjahr
 • Beschlüsse über Satzungsänderungen und Vereinsauflösung
4. Jede ordnungsgemäß einberufene Delegiertenversammlung ist be-

schlussfähig. In der Delegiertenversammlung hat jedes Mitglied je 
eine Stimme. Ehrenmitglieder haben kein Stimmrecht. Die Delegier-
tenversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der 
erschienenen Mitglieder, es sei denn dass das Gesetz zwingend oder 
diese Satzung etwas anderes vorschreibt. Eine Vertretung abwesender 
natürlicher Personen findet nicht statt. Die Stimmen werden offen ab-
gegeben.

5. Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen. Dies gilt nicht für die Änderung des Zwecks 
des Vereins. Zweckänderungen bedürfen einer Mehrheit von drei Vier-
teln der abgegebenen Stimmen. Redaktionelle Änderungen an der 
Satzung kann der Vorstand beschließen.

6. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung sind vor Beginn der Ver-
sammlung nur zulässig, wenn sie schriftlich mindestens eine Woche vor 
Beginn der Versammlung beim Vorstand eingereicht werden. Über ihre 
Behandlung entscheidet die Delegiertenversammlung.

7. In der Versammlung können Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung 
als Dringlichkeitsanträge gestellt werden. Die Behandlung erfordert je-
doch eine Zwei-Drittel-Mehrheit der erschienenen Mitglieder.

8. Die Delegiertenversammlung wählt eine Versammlungsleitung, die 
sich zusammensetzt aus:

 • einem Vorsitzenden
 • einem Protokollführer.
9.  Über den Ablauf der Delegiertenversammlung ist ein Protokoll zu fer-

tigen, in das insbesondere die in der Delegiertenversammlung gefass-
ten Beschlüsse aufzunehmen sind. Das Protokoll ist durch den Vorsit-
zenden der Versammlung und den Protokollführer zu unterzeichnen.
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Artikel 10
Vorstand

1. Die Geschäfte des Vereins werden durch den Vorstand geführt. Der 
Vorstand setzt sich zusammen aus fünfundzwanzig ordentlichen Mit-
gliedern.

2. Der Vorsitzende wird von der Delegiertenversammlung auf drei Jah-
re gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl der weiteren Vorstands-
mitglieder erfolgt nach einem Blockwahlsystem, in der Form, dass der 
gewählte Vorsitzende die Kandidaten in einer Liste der Delegierten-
versammlung zur Abstimmung vorlegt. Die auf der Liste aufgeführten 
Kandidaten sind gewählt, wenn die Mehrheit der erschienenen Dele-
gierten der Wahl zustimmt. Die gewählten Vorstandsmitglieder bleiben 
bis zur ordnungsgemäßen Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. Der 
Vorsitzende kann jederzeit eine Delegiertenversammlung einberufen 
und der Delegiertenversammlung eine neue Liste von Kandidaten zur 
Abstimmung vorlegen. Stimmt die Mehrheit der erschienenen Dele-
gierten den auf der Liste aufgeführten Kandidaten zu, so sind damit 
automatisch die bis dahin im Amt gewesenen Vorstandsmitglieder 
abgewählt und die neuen Kandidaten gewählt. Dies gilt nicht für den 
Vorsitzenden. Der Vorsitzende kann jederzeit mit einer Zwei-Drittel 
Mehrheit der erschienenen Mitglieder der Delegiertenversammlung 
abgewählt werden. Das Amt eines Mitglieds des Vorstandes endet mit 
seinem Ausscheiden aus dem Verein. Der Vorstand wird ermächtigt, 
bei vorzeitiger Amtsbeendigung eines Vorstandsmitgliedes sich zu er-
gänzen.

3. Der Vorstand tritt auf Antrag des Vorsitzenden so oft zusammen, als 
es das Interesse und die Zwecke des Vereins erfordern. Er fasst seine 
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Über die 
Vorstandssitzungen sind Protokolle zu führen.

4.  Der Vorsitzende wählt aus der Mitte der ordentlichen Vorstandsmitglie-
der den sog. Ausführenden Vorstand, der Vorstand im Sinne des § 26 
BGB ist und einschließlich des Vorsitzenden aus dreizehn Mitgliedern 
besteht. Es sind der Vorsitzende, der Schatzmeister, der Generalsekre-
tär sowie zehn stellvertretende Vorsitzende. Der Vorsitzende ist allein 
vertretungsberechtigt, alle anderen sind jeweils zu zweit gemeinsam 
vertretungsberechtigt.

5.  Der Vorstand kann eine/n Geschäftsführer/in bestellen und sie/ihn 
oder eine andere Person unbeschadet seiner Gesamtverantwortung 



53

mit der Führung der Kassengeschäfte beauftragen und ihm/ihr hierfür 
eine Bankvollmacht erteilen.

6.  Der Vorstand kann zur Wahrnehmung der Vereinsaufgaben Personen 
entgeltlich beschäftigen oder Honorare zahlen. Auch der Generalse-
kretär und andere Vorstandsmitglieder können durch den Vorstand mit 
solchen Arbeiten betraut werden.

7. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

Artikel 11
Disziplinarausschuss

1. Der Disziplinarausschuss ist zuständig für Entscheidungen gegenüber 
den Vereinsmitgliedern. 

2. Die Mitglieder des Disziplinarausschusses werden von der Delegier-
tenversammlung für die Dauer von maximal drei Jahren gewählt. Wie-
derwahl ist zulässig. Scheidet ein Mitglied des Disziplinarausschusses 
während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmit-
glied für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds.

3. Der Disziplinarausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die 
Mitglieder des Disziplinarausschusses wählen aus ihrer Mitte einen Vor-
sitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden.

4. Der Disziplinarausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben.

Artikel 12
Beirat

1. Der Beirat berät den Vorstand. Die Beiratsmitglieder brauchen nicht 
dem Verein anzugehören.

2. Die Mitglieder des Beirats werden vom Vorstand für die Dauer der 
Amtszeit des Vorstandes gewählt. Der Vorstand kann Mitglieder des 
Beirates vorzeitig abberufen, sofern ein wichtiger Grund vorliegt. Im 
Fall des vorzeitigen Ausscheidens von Mitgliedern des Beirates kann 
der Vorstand für den Rest der Wahlperiode Ersatzmitglieder berufen 

3. Der Beirat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern. Die Beiratsmitglie-
der wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertreten-
den Vorsitzenden.



Artikel 13
Kompetenzzentren

1. Der Vorstand kann zur Bearbeitung und zur Verfolgung bestimmter 
Aufgaben Kompetenzzentren bilden. Die Leiter der jeweiligen Kom-
petenzzentren werden vom Vorstand des Zentralvereins ernannt und 
entlassen. Der Vorstand kann jederzeit die jeweiligen Kompetenzzen-
trenleiter entlassen und neue ernennen. Bis auf einen anderweitigen 
Beschluss des Vorstandes sind folgende Kompetenzzentren gebildet 
worden:

  • Kompetenzzentrum für Recht,
  • Kompetenzzentrum für Politik,
  • Kompetenzzentrum für Organisationsaufbau,
  • Kompetenzzentrum für PR und Medien,
  • Kompetenzzentrum Öffentlichkeitsarbeit
  • Kompetenzzentrum für Bildung, Forschung und Entwicklung,
   a)  Kompetenzzentrum Frauen,
   b)  Kompetenzzentrum Jugend,
   c) Kompetenzzentrum für nicht regierungsabhängige Verbände  

   und Vereine,
   d) Kompetenzzentrum für Verwaltung und Finanzen.
2. Die Geschäftsordnung für die Kompetenzzentren wird durch den Vor-

stand ausgearbeitet.
3.  Die Kompetenzzentren berichten dem Vorstand laufend über ihre Ar-

beiten.
4.  Für die Arbeit der Kompetenzzentren sind die Beschlüsse des Vorstan-

des bindend.

Artikel 14
Auflösung des Vereins
1. Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Delegiertenver-

sammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder des Ver-
eins.

2.  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines 
bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an ähnliche steuer-
begünstigte Vereine oder Einrichtungen zur Verwendung für gemein-
nützige Zwecke der Bildung und Erziehung. Näheres beschließt die 
Delegiertenversammlung. 
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Teşkilat Şeması

 Genel Merkez       10
Genel Merkez Kadın Kolları     10
Genel Merkez Gençlik Kolları     11
Bölge Başkanlığı      12
Bölge Kadın Kolları      12
Bölge Gençlik Kolları      13
Şube Yönetim Kurulu (ŞYK)     23
Şube Kadın Kolları      23
Şube Gençlik Kolları      24
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Kısaltmalar

Ar-Ge  Araştırma-Geliştirme
BB  Bölge Başkanlığı
BKYK  Bölge Karar Yönetim Kurulu
Bşk.  Başkan 
BYK  Bölge Yönetim Kurulu
BDİK  Bölge Disiplin Kurulu
DK  Denetim Kurulu
DİK  Disiplin Kurulu
e.V.  eingetragener Verein
GB  Genel Başkanlık
GK  Genel Kurul
GK-BKYK  Gençlik Kolları-Bölge Karar Yönetim Kurulu
GK-BYK  Gençlik Kolları-Bölge Yönetim Kurulu
GK-MKYK  Gençlik Kolları-Merkez Karar Yönetim Kurulu
GK-MYK  Gençlik Kolları-Merkez Yönetim Kurulu
GM  Genel Merkez
KK-BKYK  Kadın Kolları-Bölge Karar Yönetim Kurulu
KK-BYK  Kadın Kolları-Bölge Yönetim Kurulu
KK-MKYK  Kadın Kolları-Merkez Karar Yönetim Kurulu
KK-MYK  Kadın Kolları-Merkez Yönetim Kurulu
MKYK  Merkez Karar Yönetim Kurulu
MYK  Merkez Yönetim Kurulu
STK  Sivil Toplum Kuruluşu
ŞB  Şube Başkanlığı
ŞYK  Şube Yönetim Kurulu
UETD   UNION OF EUROPEAN TURKISH DEMOCRATS
Yrd.   Yardımcı
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Notlar:
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