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Tüzük 

 
AVUSTURYA TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ 

 
‘Köprü kurmak’ 

 

 
 
Önsöz 
 
Bizler, temelli olarak Avusturya’ya yerleşmiş Türk vatandaşlarıyız. Avusturya bizim, 
çocuklarımızın ve burada doğup büyüyen gelecek nesillerin "Yeni Vatan" ıdır. 
Avusturya’da, ülkenin bütün halk kesimleriyle eşit haklara sahip olarak onurlu, 
güvenli, barış, dostluk ve dayanışma içinde bir yaşam sürmek arzusundayız. 
Kültürel azınlık haklarımızı gerçekleştirmek için, eşit değerlendirme ve eşit muamele 
temel prensiplerine uygun olarak, yasal, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel 
alanların tümüne katkıda bulunmak arzusundayız. Avusturya Cumhuriyeti 
vatandaşları olarak edindiğimiz hakları ve tabii ki görevleri, Avusturya anayasası ve 
tüm yasaları kaapsamında bütünüyle onaylıyor ve her fırsatta üyelerimizin bu 
konuya dikkatlerini çekmek istiyoruz. Tüm yasaları ve anayasasıyla Avusturya 
hukuk devletinin esaslarına bağlı kalmaya ve elimizden gelen her türlü desteği 
sağlamaya hazırız ve karşılığında bütün kuruluşlardan tarafsız ve dürüst muamele 
beklemekteyiz. “Avusturya Türk Kültür Derneği – Köprü kurmak“, çoğulcu, 
özgürlükçü, demokratik ve hukuk devleti prensiplerine bağlı bir dernektir. 
Görüşlerde çoğulculuk, tüm üyelerin eşitliği ve çalışmada demokratik kurallar temel 
prensibimizdir. İlkelere ilişkin tartışmalarda amaç, oy birliği sağlamaktır. Irkçı ya da 
kökten dinci görüşlü kişiler veya kuruluşlar,  gücü siyasi araç olarak kullanma 
taraftarı kişi veya kuruluşlar derneğe üye olamaz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Beyannamesi tüzüğün ayrılmaz bir parçasıdır. Dernek, insan haklarını koruyan tüm 
uluslararası anlaşmalara bağlıdır. 
 
 
 
 

§1. Derneğin adı, merkezi ve çalışma alanı 

 

(1) Derneğin adı “Avusturya Türk Kültür Derneği – Köprü kurmak“ tır. 
 

(2) Derneğin merkezi Viyana’dadır ve çalışma alanı tüm Avusturya’yı kapsar. 
 

(3) Federal eyaletlerde şube açılması mümkündür. 
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§2. Amaç 

 

Kâr gütmeye yönelik olmayan derneğin amaçları aşağıda belirtildiği gibidir: 
 
 2.1. Önsözde belirlenen amaçlara ulaşmak hedefimizdir: 
 

a) Avusturya’daki tüm halk kesimlerinin eşit haklara sahip olmasını 
kararlılıkla savunmak, 
 

b) Avusturya halkıyla Türk göçmenleri arasında daha iyi anlayış 
sağlayabilmek için kültürel mübadele, gençliğe yönelik çalışmalar, eğitim 
ve meslek eğitimi konularına eğilmek ve bu şekilde Avusturyalılarla Türk 
göçmenleri arasında gerilimsiz bir beraberlik sağlamaya yardımcı olmak, 
 

c) Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak, göçmen kesime Avusturya’nın 
kültürü, tarihi, dini, dili ve hukuk sistemi hakkında bilgi verecek ve 
böylece bu topluma uyum sağlamasını ve toplum içindeki yaşamını 
kolaylaştıracak danışma olanakları, kurslar ve seminerler düzenlemek, 
 

d) Farklı kültürleri birbirlerine yaklaştırmak amacıyla eğitimsel ve kültürel 
programlar, tartışma platformları, sergiler ve konserler tertiplemek, 
 

e) Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkileri düzeltmeye ve önyargıları 
ortadan kaldırmaya uygun konularda toplantı, kongre, konferans, 
seminer, forum düzenlemek ve çalışma grupları kurmak, 
 

f) Gençlerin ve genç yetişkinlerin iş piyasasına eşit haklarla girmelerini 
sağlamak üzere eğitim ve meslek eğitimlerini geliştirecek projeler 
uygulamak, 
 

g) Gençliğin eğitim ve gözetimine yönelik projeler geliştirmek. Bu projenin 
kapsamında, Avusturya ve Türkiye arasında karşılıklı gençlik grupları 
göndermek olduğu gibi, Avusturya’da yaşayan gençlere boş zamanlarını 
çatışmasız geçirmelerini sağlayacak öneriler getirmek de bulunmaktadır. 
 

2.2. Dernek münhasıran ve direkt olarak geçerli şekliyle haçlar tüzüğü 
anlamında kamu yararına olan hedeflere yönelik çalışır. 
 
2.3. Dernek, yalnızca ve doğrudan kamu yararına yöneliktir, kâr amacı 
gütmez ve özveriyle çalışır. Dernek, ilk etapta kendi kârını arttıracak amaçlar 
gütmez. Derneğin kaynakları sadece tüzüğe uygun amaçlar için kullanılabilir. 
Dernek üyeleri derneğin kaynaklarından gelir sağlayamazlar. Dernek 
kimseye, derneğin tüzüğünde yer almayan çalışmaları ve giderleri için ödeme 
yapamaz veya nisbetsiz yüksek ödemelerle taviz sağlayamaz. 
 
2.4. Derneğin kaynakları sadece tüzüğe uygun amaçlar için kullanılabilir. 
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2.5. Dernek hiçbir özel ya da tüzel kişiliğe, derneğin tüzüğünde yer almayan 
çalışmaları ve giderleri için ödeme yapamaz veya nisbetsiz yüksek 
ödemelerle taviz sağlayamaz. 
 
2.6. Üyeler dernekten ayrıldıklarında ya da derneğin tasfiye edilmesi 
durumunda ödedikleri sermayeden fazlasını geri alamazlar. 
 
2.7. Dernek bağımsızdır. Siyasal ve dini amaçlar gütmez ve bunları kesinlikle 
reddeder. 
 
2.8. Dernek  organları seçimlerinde kadın-erkek eşitliğine olabildiğince 
uyulmalıdır. 
 
 
 

§3. Derneğin amacını gerçekleştirme araçları 
 
(1) Dernek, basın ve yayın organlarında, bilim, ekonomi, eğitim ve kültür 

alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde, aşağıda belirtilen girişimlerle 
kamu yararı ilkesi doğrultusunda amacına ulaşmaya çalışır: 
 
a) Konferans, seminer ve benzeri eğitimsel organiyasyonlar düzenlemek 
veya bunlara katılmak, 
 
(b) Eser yayımlamak, 

 
(c) Kamu ve devlet kuruluşlarıyla ilişki kurmak, üniversiteler ve ekonomi 

çevreleriyle bilimsel işbirliği yapmak, 
 

(d) Medya, ekonomi ve bilim kuruluşlarının taleplerine uygun eğitimi 
desteklemek, 
 

(e) Kalifiye işçi, yönetici personel, bilim adamları, orta ve yüksek dereceli  
okul öğrencilerıne yardım ve danışma sağlamak, 
 
(2) Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için gereken maddi olanaklar, 

 
(a) Kayıt ücretleri ve üyelik aidatlarıyla, 
(b) Projelere özgü katılım paylarından, 
(c) Derneğin düzenlediği sosyal etkinliklerden ve derneğe ait girişim ve 
yayınlardan, 
(d) Kamu tahsisatlarından, 
(e) Vakıf, bağış, yardım, vasiyet ve benzeri kaynaklardan temin edilir. 

 
Üçüncü kişilerce yapılan bağışlar, ancak derneğin amaçları veya bağımsızlığı 
ve siyasal tarafsızlığına ters düşen koşullara bağlı olmamak kaydıyla kabul 
edilir. 
 
Dernek, tüm alacaklılarına karşı dernek sermayesiyle sorumludur.  Sosyal 
etkinliklerden temin edilen gelir dernek sermayesine aittir. 
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§4. Üyelik türleri 
 
 
Derneğin üyeleri, asıl üye, geçici üye ve onur üyesi olarak gruplanır. 
 

(1) Asıl üyeler, üyeliklerinden doğan tüm hak ve görevlere sahiptir. 
 

(2) Geçici üyeler oy kullanma hakkı olmayan üyelerdir. Genel olarak, derneğe 
kabul edilen her üye geçici üye statüsündedir. Dernek yönetim kurulu, en 
geç bir yıl içinde üyenin asıl üyeliğe geçmesine ya da  geçici üyeliğinin 
uzatılmasına karar vermek zorundadır. 
 

(3) Onur üyeliği, oy kullanma hakkı dışında tüm üyelik hak ve görevlerini içerir. 
Onur üyeleri, derneğin çalışmalarını özellikle daha yüksek üyelik aidatı 
ödeyerek destekleyebilirler. 

 
 
 

 
 

§5. Üye olmak 
 
 
 
(1) Tüm özel kişiler, gazeteciler, kalifiye işçiler, yönetici personel, orta ve yüksek 
dereceli okul öğrencileri derneğe üye olabilir. 
 
Üye olmak isteyenler, yazılı üyelik başvurusu taleplerini dernek yönetim kuruluna 
göndermek zorundadır. Özel kişiler başvurularında ad ve soyadlarını, yaşlarını, 
mesleklerini ve adreslerini belirtmelidir. 
 
Tüzel kişilerin başvuru talepleri, ad, şirket adı, şirketin yasal temsilcisi ve imza 
yetkilisi, ticaret sektörü ve kuruluşun adresi bilgilerini içermelidir. Ayrıca tescil 
edilen veya zabta geçirilen şirketler için Ticaret Odasındaki Şirketler Defterinden 
(veya Ticaret Sicilinden) bir örnek veya şirketin hukuken kurulmuş olduğunu 
kanıtlayıcı başka bir belge talep edilebilir. 
 
 
(2) Asıl ve geçici üyelerin dermeğe kabul edilmesi konusunda kesin kararı dernek 
yönetim kurulu verir. Başvurular gerekçe gösterilmeksizin red edilebilir. 
 
(3) Onur üyeleri, yönetim kurulunun talebi üzerine genel kurul tarafından atanır. 
 
(4) Derneğin hukuki tesisinden önce (geçici) üye kabulü tavsiye üzerine yapılır. 
Üyelik, derneğin hükmi şahsiyet kazanmasından sonra geçerlilik kazanır. 

Sayfa:5 



§6. Üyeliğin sona ermesi 
 
 
(1) Üyelik, üyenin ölümü (hükmi şahsiyetlerde bu niteliğin kaybı veya şirket 
yapısının değişmesi), isteğe bağlı talep, kayıt silme veya ihraç nedeniyle sona erer. 
 
(2) Üyeler dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Çıkış talebi yazılı olarak dernek 
yönetim kuruluna iletilmelidir. Dernekten çıkış, üyelik yılının sonunda, üç aylık ihbar 
süresi kuralına uymak kaydıyla mümkün olur. İhbar süresi içinde üyelik hak ve 
görevleri geçerliliğini korur ve kesin çıkış tarihiyle sona erer. 
 
(3) Üye, üç uyarıya rağmen üç aydan uzun bir süre dernek aidatlarını ödemezse 
yönetim kurulu kararıyla üyelik kaydı silinir. Aidat ödeme sorumluluğu baki kalır. 
 
(4) Derneğin amacına aykırı hareket eden, onur kırıcı faaliyetlerde bulunan üyeler 
yönetim kurulu kararıyla dernekten ihraç edilebilir. (Üyenin genel kurul 
toplantısında ihraç kararına itiraz etme hakkı vardır, genel kurulun kesin karar 
vermesine kadar üyelik hakları dondurulur). Söz konusu üyenin üyelik statüsü 
sadece genel kurul kararıyla belirlenir. 
 
(5) Onur üyeliğinden ihraç, 4. maddede belirlenen nedenlerle yönetim kurulunun 
başvurusu üzerine genel kurulca karara bağlanır. 
 
(6) Dernekten ihraç edilen üyeler veya haleflerinin, üyelik aidatlarını geri almak, 
projeye özgü katılım paylarının geri ödenmesinı talep etmek veya dernek 
sermayesinden pay isteğinde bulunmak hakları yoktur. 
 
(7) Yönetim kurulunun yazılı izni olmaksızın dernek adına bağlayıcı taahhütlerde 
bulunan üye dernekten ihraç edilebilir ve hakkında kanuni takibat açılır. 
 
 
 

 
 

§7. Üyelerin hak ve görevleri 
 
 
(1) Dernek üyeleri, derneğin her türlü etkinliklerine katılma ve dernek tesislerinden 
yararlanma hakkına sahiptir. Genel kurul toplantısında oy kullanma hakkı ile seçme 
ve seçilme hakları sadece asıl üyelere özgü haklardır. 
 
 
(2) Üyeler, derneğin amacını mümkün olduğunca desteklemeyi, derneğin itibarı ve 
amaçlarına zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmayı taahhüt eder. Üyeler, 
dernek statüsüne ve dernek organlarının verdiği kararlara uymak zorundadır. 
Üyeler, dernek kayıt ücretleriyle yönetim kurulunun her yıl belirleyeceği yıllık 
aidatlarını zamanında ödemek zorundadır. 
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§8. Derneğin organları 
 
 
Derneğin organları genel kurul, yönetim kurulu, denetçi üyeler, genel sekreter ve 
uzlaşma kurulu olarak belirlenmiştir. 
 
 

§9. Genel kurul 
 
 
(1) Olağan genel kurul toplantısı her yeni takvim yılının ilk üç ayında yapılır. 
 
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısı yönetim kurulu kararıyla, veya olağan genel 
kurul toplantısında üyelerin en ay 1/10 (onda biri) tarafından imzalanmış yazılı talep 
üzerine, veya denetim kurulunun talebiyle altı hafta içinde yapılmak zorundadır. 
 
(3) Tüm üyeler, gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarına  toplantı 
tarihinden en az dört hafta önce yazılı olarak veya telefonla davet edilir. Genel kurul 
toplantısı daveti toplantının gündemini içermek zorundadır. Toplantı davetiyesi 
yönetim kurulu tarafından icra edilir. 
 
(4) Genel kurula verilecek dilekçeler, genel kurul toplantısı tarihinden en geç 15 gün 
önce yazılı olarak yönetim kuruluna iletilmelidir. 
 
(5) Olağanüstü genel kurul toplantısı talepleri hariç olmak üzere geçerli kararlar 
sadece gündem içeriğine alınır. 
 
(6) Tüm üyeler genel kurul toplantısına katılma hakkına sahiptir. Toplantıda sadece 
asıl üyeler oy kullanabilir. Her üyenin bir oy hakkı vardır.  Tüzel kişiler yetkilileriyle 
temsil edilir. Oy kullanma hakkı yazılı olarak başka bir üyeye devredilebilir. Ancak 
her üye sadece bir yabancı oy kullanabilir. Devir hakkı her genel kurul toplantısı için 
yeniden düzenlenmelidir.  
 
(7) Genel kurul, üyelerin (veya 6. maddeye göre temsilcilerinin) yarısının 
katılmasıyla yeter sayıya ulaşmış olur. Genel kurul, toplantının başlama saatinde 
yeter sayıya ulaşmamışsa, 30 dakika sonra aynı gündemle tekrar toplanır ve katılan 
üye sayısına bakılmaksızın yeter sayıya ulaşmış kabul edilir. 
 
(8) Genel kurulun seçimleri ve kararları için genellikle salt çoğunluk yeterlidir. 
Derneğin statüsünü değiştiren veya tasfiyesini içeren kararlarda, kullanılan geçerli 
oyların üçte iki çoğunluğu gerekir. 
 
(9) Genel kurul toplantısı dernek başkanı tarafından, başkanın özür bildirmesi  
durumda yardımcısı tarafından yönetilir. Başkan yardımcısı da engellenmişse 
toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder. 
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§10. Genel kurulun görev alanı 
         
Genel kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir: 
 
1. Denetçi üyelerin hazırladığı raporu ve kasa raporunu teslim almak ve onaylamak, 
 
2. Bütçe önerisini karara bağlamak, 
 
3. Yönetim ve denetim kurullarına seçilen üyeleri atamak, görevi sona erenleri ibra 
etmek veya neden göstererek ibra etmemek, 
 
4. Asıl ve geçici üyeler için yıllık dernek aidatını belirlemek, tüzel kişiler için daha 
yüksek bir aidat belirlenebilir. 
 
5. Onur üyeliği kabul veya iptal etmek, 
 
6. Üyelikten ihraca itiraz taleplerini karara bağlamak, 
 
7. Statü değişikliği veya derneğin kendi isteğiyle tasfiyesini karara bağlamak, 
 
8. Gündemdeki diğer maddeleri görüşüp karara bağlamak, 
 
9. Yönetim kurulunu ibra etmek. 
 
 
 

§11. Yönetim kurulu 
 
 
(1) Yönetim kurulu, başkan, başkan yardımcısı, sayman,  genel sekreter ve basın 
sözcüsü olmak üzere 5 üyeden oluşur. 
 
(2) Genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu, seçilmiş üyelerinden birinin 
görevden ayrılması durumunda onun yerine seçilme engeli olmayan yeni bir üye 
atar ve bu üyenin bir sonraki genel kurul toplantısında makabline şamil seçimini 
talep eder. 
 
(3) Yönetim kurulunun görev süresi iki yıldır. Bu süre, koşullar ne olursa olsun, yeni 
yönetim kurulu seçimine kadar sürer. Görevden ayrılmış üyeler tekrar seçilebilir. 
 
(4) Yönetim kurulu başkan tarafından, başkanın özür bildirmesi durumunda 
yardımcısı tarafından yazılı veya sözlü olarak toplantıya çağırılır. 
 
(5) Yönetim kurulu, bütün üyelerinin toplantıya çağırılması ve en az yarısının 
mevcut olması halinde yeter sayıya sahiptir. 
 
(6) Yönetim kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır, oy eşitliği durumunda başkanın 
oyu kararı belirler. 
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Genel kurula verilecek onur başkanlığı önerilerinin oy birliğiyle, onur üyeliği 
önerilerinin kullanılan geçerli oyların üçte ikisiyle karara bağlanmış olması 
gereklidir. 
 
Yönetim kurulunun mevcut üyelerinin en az üçte birinin talebi üzerine gizli oylama 
yapılır. 
 
(7) Yönetim kurulu toplantısı  başkan tarafından, başkanın özür bildirmesi  durumda 
yardımcısı tarafından yönetilir. Başkan yardımcısı da engellenmişse toplantıya en 
yaşlı üye başkanlık eder. 
 
(8) Ölüm veya görev süresinin bitmesi dışında (3. madde) yönetim kurulu 
üyelerinin görevi ihraç (9. madde) veya istifa (10. madde) nedeniyle sona erer. 
 
(9) Genel kurul her zaman yönetim kurulunun tümünü veya üyelerinden bazılarını 
görevden alabilir. 
 
(10) Yönetim kurulu üyeleri her zaman yazılı olarak görevlerinden istifa edebilirler. 
İstifa dilekçesi yönetim kuruluna, kurulun toptan istifası halinde genel kurula verilir. 
İstifa ancak halefin seçimi veya atanması (2. madde) ile geçerlilik kazanır. 
 
 

 
§12. Yönetim kurulunun görev alanı 

 
Yönetim kurulu derneğin idaresinden sorumludur. Dernek tüzüğüyle diğer organlara 
verilmemiş bütün görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Kurulun görev alanına 
özellikle aşağıda sıralanan konular girer: 
 
1. Yıllık bütçe tasarısı hazırlamak, denetçi ve hesap raporlarını hazırlamak, 
 
2. Yıllık genel kurul toplantısını hazırlamak, 
 
3. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına çağırı yapmak, 
 
4. Dernek sermayesini yönetmek, 
 
5. Derneğe üye almak, üye kaydı silmek, dernekten üye ihraç etmek, 
 
6. Derneğe personel almak, personeli işten çıkarmak, 
 
7. Süresiz olarak genel sekreter  atamak, gerekirse görevine son vermek. 
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§13. Yönetim kurulu üyelerinin özel görevleri 

 
(1) Yönetim kurulu başkanı en üst düzeydeki dernek görevlisidir. Derneği özellikle 
dışa karşı, resmi daireler ve üçüncü kişiler nezdinde temsil etmek yönetim kurulu 
başkanının görevidir. Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. 
Tehlikeli durumlarda, genel kurulun veya yönetim kurulunun görev alanına giren 
konularda kendi sorumluluğu altında tek başına karar vermeye yetkilidir, ancak bu 
kararların sonradan derneğin ilgili kuruluşu tarafından onaylanması gerekir. 
 
(2) Genel sekreter, derneğin idaresinde yönetim kurulu başkanını desteklemekle 
görevlidir. Ayrıca genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarında rapor tutar. 
 
(3) Sayman, derneğin para işlerini düzenli olarak yürütmekle görevlidir. 
 
(4) Başkanın özür bildirmesi  durumda yerine yardımcısı geçer. 
 
 

 
§14. Denetçi üyeler 

 
(1) Genel kurul toplantısında iki yıl süreyle görev yapacak iki denetçi üye seçilir. 
Göreve yeniden seçilmek mümkündür. 
 
(2) Denetçiler, derneğin mali işlerini sürekli kontrol etmek ve hesap raporunu 
denetlemekle yükümlüdür. Kontrollarının sonucunu genel kurula bildirirler. 
 
 

 
§15. Genel sekreter 

 
Genel sekreter derneğin personelidir. Dernek bürosunu yönetmekle ve yönetim 
kurulu direktifleri doğrultusunda günlük işleri yapmakla yükümlüdür. Derneğin 
günlük işlerinde tek başına imza yetkisi vardır. 
 
 

 
§16. Uzlaşma kurulu 

 
(1) Dernek ilişkilerinden doğan bütün anlaşmazlıklarda karar yetkisi uzlaşma 
kuruluna verilmiştir. 
 
(2) Uzlaşma kurulu beş asıl dernek üyesinden oluşur. Anlaşmazlığa konu olan 
taraflardan her biri on dört gün içinde genel kurula iki üyeyi hakem olarak bildirir. 
Bu üyeler aralarında oy çokluğuyla uzlaşma kurulu başkanını seçer. Oy eşitlliği 
durumunda adaylar arasında kura çekilir. 
 
(3) Uzlaşma kurulu kararlarını bütün üyelerinin katıldığı toplantıda oy çokluğuyla ve 
vicdanına uyarak verir. Kararlar dernek bünyesi içinde kesindir. 
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§17. Derneğin tasfiye edilmesi 
 
 
(1) Derneğin kendi isteğiyle tasfiye edilmesine, sadece bu konuda toplantıya 
çağırılan olağanüstü genel kurul toplantısında kullanılan geçerli oyların üçte iki 
çoğunluğuyla karar verilebilir. 
 
(2) Söz konusu olağanüstü genel kurul aynı zamanda derneğin – varsa – 
sermayesinin tasfiyesini karara bağlar. Bu amaçla bir tasfiye memuru görevlendirir 
ve borçların ödenmesinden sonra kalan sermayenin tasfiye memuru tarafından 
hangi merciye devredileceğine karar verir. Derneğin sermayesi, mümkün ve 
yasalara uygun olması koşuluyla,  derneğin amaçlarına eşit ya da benzer amaclar 
güden ve Avusturya çıkarlarını koruyan organizasyonlara devredilir. 
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