
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 

BİLİM KURULU YÖNERGESİ 

 

AMAÇ 

Madde 1  

Bilim Kurulu; Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Tüzüğü gereğince, toplumu ilgilendiren tüm 
konularda etkili bilimsel görüş oluşturmak, Atatürkçü düşünce sistemi doğrultusunda eğitim 
programlarına katkıda bulunmak, çalışma alanları ile ilgili düzenli olarak rapor hazırlayarak 
topluma sağlıklı bilgi sunmak üzere GYK’nu bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur. 

KAPSAM  

Madde 2  

Bu yönerge; ADD tüzüğünün 6 / 20 ve73 /1 Maddeleri uyarınca kurulan ADD Bilim 
Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

TANIM VE KISALTMALAR 

Madde 3 

Bu Yönergede geçen, 

ADD    : Atatürkçü Düşünce Derneği’ni 
Genel Başkan  : Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı’nı 
GYK   : Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu’nu  
Bilim Kurulu  : Atatürkçü Düşünce Derneği Bilim Kurulu’nu 
Kurul Başkanı  : Atatürkçü Düşünce Derneği Bilim Kurulu Başkanı’nı 
Başkan Yardımcısı : Atatürkçü Düşünce Derneği Bilim Kurulu Başkan Yardımcısı’nı 
Yazman  : Atatürkçü Düşünce Derneği Bilim Kurulu Yazmanını 
İfade eder. 
 
KURULUŞU  

Madde 4  

Bilim Kurulu üyeleri, Atatürkçü Düşünce Sistemine uygun dünya görüşünde, değişik uzmanlık 
ve bilim alanlarında çalışmaları ve yapıtlarıyla tanınmış, ADD üyeleri ile bilim insanları 
arasından Genel Başkan’ın önerisi ile GYK tarafından belirlenir. 

YAPISI 

Madde 5 

5.1 Bilim Kurulu, en az 10 üyenin GYK tarafından seçilmesi ile görevine başlar. GYK bu sayıyı 
arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir.  

5.2 Bilim Kurulu üyeleri, Genel Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra, en geç bir hafta 
içinde Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezinde Genel Başkanın çağrısı ile toplanır ve 
üyeleri kendi aralarından başkan, başkan yardımcısı ve yazmanı seçer. 



5.3 Bilim Kurulu’nun çalışmaları için gerekli koşul ve olanaklar; Genel Merkez tarafından 
sağlanır, sekreterlik hizmetleri verilir. Bilim Kurulu ve GYK arasındaki ilişkilerden, Genel 
Başkan tarafından görevlendirilen Genel Başkan Yardımcısı sorumludur. 

İŞLEYİŞİ 

Madde 6 

6.1 Bilim Kurulu, Genel Başkan veya yetkilendireceği Genel Başkan Yardımcısı ya da Kurul 
Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanarak 
kararlarını en az üçte iki oy çokluğuyla alır. Geçerli mazereti sebebiyle toplantıya katılamayan 
kurul üyesi görüşlerini telefon, e-posta yoluyla iletebilir. 

6.2 Toplantılar; Kurul Başkanı, yardımcısı ve yazmanı tarafından önceden hazırlanan 
gündeme uygun olarak yürütülür. Toplantıda; görüşler, sonuçlar ve kararlar tutanak haline 
getirilir. Kurul Başkanı gerektiğinde düzenlenecek raporları Genel Başkana sunar. 

6.3 Bilim Kurulu gerektiğinde seminer, panel, konferans ve diğer organizasyonları ilgili diğer 
kurullarla birlikte düzenler. Bu konularda GYK’nu bilgilendirir ve öneride bulunur. 

6.4 Bilim Kurulu, gerektiğinde çalışma alt grupları oluşturabilir ve bu gruplar arasında görev 
dağılımını yapar. 

6.5  Kurul toplantılarına katılamayacak üyelerin istekleri halinde, GYK tarafından yeni üye 
atanır. 

YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

Madde 7 

7.1 Atatürkçü düşünce sistemi doğrultusunda çalışmalar yapmak, Derneğin üyeleri ve 
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla eğitim programlarına destek vermek. 

7.2 Atatürkçü düşünce açısından önemli tarihsel olayları incelemek ve bu olaylarla güncel 
sorunlar arasında bağlantılar kurarak çözüm önerileri sunmak. 

7.3 İç ve dış politikalar, sosyal, siyasal, ekonomi, tarım, sağlık, hukuk, güvenlik ve benzeri 
konularda gündemi oluşturan olayları değerlendirerek görüşlerini ilgili kurum ve kuruluşlar 
ile kamuoyuna açıklanmasını sağlamak üzere GYK’ ya sunmak, 

7.4 Çalışma konuları ile ilgili seminer, panel, konferans düzenlemek, düzenlenen etkinliklere 
katılımcı önermek, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarının ADD 
Web ve ADD TV’ de yayınlanmasını sağlamak, 

7.5 ADD Genel Merkezi’ne iletilen konularda ve halka Kemalist ideolojinin anlatılmasını 
sağlayacak projelerin çalışmalarını yapmak, 

7.6 Genel Başkan ve GYK tarafından önerilen diğer konularda çalışma programlarını 
düzenlemek. 

GÖREVLER 

Madde 8 

8.1   Kurul Başkanı; toplantılara başkanlık etmek, gelen işleri Kurulun bilgisine sunmak, 
yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar ve yapılması 
planlanan etkinlikler ile ilgili  GYK’nu  bilgilendirmek ve hazırlanan etkinlik planını  GYK’na 



sunmak, Bilim Kurulu’nun olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri 
almak, GYK tarafından alınan kararları Bilim Kurulu’na aktarmak ve GYK’nda Bilim Kurulu’nu 
temsil etmekle görevlidir.  

8.2 Kurul  Başkan Yardımcısı;  Başkan’ın  katılamadığı  toplantılara  başkanlık  etmek,  
Başkan’ın katılamadığı faaliyetlerde Başkan’ın yükümlülüklerini yerine getirmek, 
görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Başkan’a yardımcı olmak, Bilim 
Kurulu’nun faaliyetlerinin gereği gibi yapılmasını sağlamak konusunda Başkan’a yardımcı 
olmak, Bilim Kurulu’nun tanıtımı  için yapılacak iş ve işlemleri yürütmek ve bütün bu 
konularda Bilim Kurul üyelerini bilgilendirmekle görevlidir. 
8.3 Kurul Yazmanı; Bilim Kurulu’nun dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, 
başkan tarafından önerilen gündemi hazırlamak ve üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, 
toplantı tutanağı oluşturmak, ADD Genel Merkezi ile yapılan yazışmaları arşivleyerek 
saklamak, karar defterini tutmak ve imzalatmak, toplantı katılım cetveli, ve devam çizelgeleri 
tutmak, talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıp Kurul’a sunmakla görevlidir. 

8.4 Kurul Üyeleri; Kurulun görevleri ve faaliyet konularına uygun hareket etmek, 
görevlendirmelerin sonuçlarını tutanak ve rapor tanzim ederek en kısa sürede Kurul 
Başkanına veya Kurul Başkan Yardımcısına teslim etmek, oluşturulan alt kurullarda görev 
almak ve Kurul Başkanının vereceği görevleri yerine getirmekle görevlidir. 

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİ 

Madde 9 

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Dernekler Kanunu, ADD Tüzüğü  hükümleri 
uygulanır. 

YÜRÜTME 

Madde 10 

Bu Yönerge hükümlerini ADD Genel Başkanı yürütür 

YÜRÜRLÜK 

Madde 11 

Bu Yönerge, GYK’nın 30/06/2019 tarih ve 09 nolu toplantısıyla kabul edilmiş ve 04.10.2019 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 


