
 
 
 

  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ  

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ 

 

AMAÇ: 

Madde 1 

ADD Eğitim Kurulu; 
Kişi hak ve özgürlüklerinin, sosyal hukuk devletinin ve çoğulcu demokrasinin, laik, demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünün, Atatürk devrim ve ilkelerinin, eğitim alanında 
takibini yapmak, ADD üyeleri, ADD gençleri ve halkın bu konularda ki eğitimi konusunda çalışmalar yapmak, 
Atatürkçü Düşünce Okulu için eğitim programları  hazırlamak, eğiticiler ile bu programları uygulamak, 
üniversiteler ile ilişkileri güçlendirmek, eğitim konuları ile ilgili seminer, panel, konferans düzenlemek üzere 
GYK’na öneri sunmak, bu konularda düzenlenen etkinliklere GYK’nda karar verilmek üzere katılımcı 
önermek ve çalışma alanları ile ilgili düzenli olarak raporlar hazırlayarak topluma sağlıklı bilgi iletmek üzere 
GYK’na sunmak amacıyla kurulmuştur. 
 
KAPSAM: 

Madde 2 

Bu Yönerge; ADD Tüzüğünün 6 / 20 ve 73 /1 Maddeleri uyarınca; ADD Eğitim Kurulu’nun çalışma usul ve 
esaslarını kapsar. 

TANIMLAR 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  
Genel Sekreter : Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sekreteri’ni 
Eğitim Kurulu  : Atatürkçü Düşünce Derneği Eğitim Kurulu’nu 
Kurul Başkanı  : Atatürkçü Düşünce Derneği Eğitim Kurulu Başkanını 
Başkan Yardımcısı : Atatürkçü Düşünce Derneği Eğitim Kurulu Başkan Yardımcısını 
Yazman  : Atatürkçü Düşünce Derneği Eğitim Kurulu Yazmanını 
Eğitim Kurulu üyeleri: Atatürkçü Düşünce Derneği Eğitim Kurulunu oluşturan üyelerini  
ifade eder. 
 
KURULUŞU: 

Madde 4 

Eğitim Kurulu, GYK kararı ile kurulur ve üyeleri Genel Başkan’ın önerisi ile Genel Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenerek çalışmalarına başlar..  

 ÇALIŞMA İLKELERİ: 

Madde 5 

Eğitim Kurulu, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, Atatürk devrim ve ilkeleri ile 
aklı ve bilimi esas alarak, eğitim alanında çalışmalarını sürdürür.  

 



 

 

YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

Madde 6 

6.1 Eğitim sisteminin, Atatürk devrim ve ilkelerine uygun olarak oluşturulması konusunda çalışmalar 
yapmak, mevcut eğitim sistemin sorunları ve çözüm önerileri konusunda GYK na rapor hazırlamak,  

6.2 Eğitim Kurulunun önerisi ve GYK’ nun onayı ile Atatürkçü Düşünce Okulları açılması için ders programı 
hazırlamak, eğiticileri belirlemek ve bu okulların faaliyet göstermesini sağlamak, 
 
6.3 Yapılacak etkinliklerde kullanılacak eğitim araçlarını hazırlamak veya hazırlatmak, 

6.4 Günün gereksinimlerine uygun eğitim programları hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak, bu 
çalışmaların TBMM Başkanlığı’na ve siyasi partilere sunulması için GYK’ na öneride bulunmak, 

6.5 Halka yönelik, Atatürkçü Düşünce doğrultusunda yapılacak olan etkinlikleri programlayıp uygulamak 
veya uygulanmasını sağlamak, 
6.6 Eğitim alanında yaşanan sorunları tespit ederek kamuoyunu bilgilendirmek üzere GYK’ na, acil 
durumlarda Genel Sekretere öneri sunmak, 
6.7 Örgüt içi düzenleyeceği eğitim seminerleri yoluyla, örgütün idari, mali ve hukuki işleyişi ile diğer kitle 
örgütleri ile olan ilişkileri vb. konularda şube yönetici ve üyelerini bilgilendirmek, 
6.8 Atatürkçü Düşüncenin tanıtılıp benimsetilmesi amacıyla, ADD Web ve ADD TV de yayın yapmak, 
6.9 Uluslararası platformda eğitim alanında ki gelişmeleri izleyerek, bunlarla ilgili çalışmalarda bulunmak, 
6.10 ADD Genel Merkezi’ne ulaşan eğitim ile ilgili konular hakkında değerlendirme yaparak Genel 
Sekreterliğe görüş bildirmek, 
6.11 TBMM, siyasi partiler, üniversiteler, sendikalar, kitle örgütleri, meslek örgütleri, dernek, vakıf ve 
topluluklar ile iletişim ve işbirliği yaparak eğitim alanında çalışmalar yapmak, 
6.12 Eğitim çalışmaları ile ilgili gerektiğinde anket yaparak veya yaptırarak elde edilen sonuçları GYK’na 
sunmak 
6.13 Eğitim ile ilgili gündemi takip emek, gündem ile ilgili görüş oluşturarak GYK’ na sunmak, 
6.14 Çalışma alanları ile ilgili seminer, panel, konferans, yarışma düzenlemek, bu konularda yapılacak 
etkinliklere katılmak, 
6.15 Konularında çalışma yapmak üzere üyeleri arasında alt kurullar oluşturmak, 
6.16 Genel Başkan ve GYK tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
İŞLEYİŞİ: 

Madde 7 

7.1 Eğitim Kurulu; GYK gözetiminde Genel Başkan’a bağlı olarak çalışmalarını yürütür.  

7.2 Yapılacak tüm eğitim çalışmalarında Eğitim Kurulu’nun görüşü ve GYK’ nun onayı alınır 

7.3 Çalışmaları sonucunda hazırlayacağı raporları, GYK’da görüşülmek üzere Genel Sekreterliğe teslim eder. 

7.4 ADD tarafından görüş oluşturulması talep edilen konular hakkında; gerekirse kurul üyeleri arasından 
belirlenecek üyelerden oluşturulacak alt kurullar aracılığı ile görüş alır. 

7.5 ADD şubeleri nezdinde toplantılar, seminerler, paneller düzenler. 

7.6 Çalışma alanları ile ilgili şube başkanlıklarının yazılı görüşlerinin alınmasını Genel Sekreterlikten talep 
eder. Gelen görüşleri düzenleyip GYK’ na sunar. 

 YAPISI 

Madde 8 



8.1 Eğitim Kurulu, GYK tarafından belirlenecek üyelerin atanması ile GYK görev süresi kadar süre için 
oluşturulur. GYK, kurul üye sayısını artırmaya veya azaltmaya yetkilidir. 

8.2 Eğitim Kurulu, yapacağı ilk toplantıda Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazmanını seçer.  

8.3 Eğitim Kurulu, ayda bir kez toplanır. Toplantı yeter sayısı Kurul üyelerinin salt çoğunluğu, karar yeter 
sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bunun dışında Genel Başkan’ın, Kurul Başkanının veya kurul 
üyelerinin 1/3 nün talebi üzerine her zaman toplanabilir. ADD Genel Başkanı dilediği toplantıya katılarak 
başkanlık yapabilir. GYK üyeleri diledikleri toplantıya izleyici veya önerdiği bir konu üzerinde katkı vermek 
üzere katılabilirler. Toplantıya çağrı, gündemi içermek koşuluyla, telefon, faks, ADD Web’ te ilan, elektronik 
posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir. 

8.4 Kurul tarafından kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, üst üste üç toplantıya katılmayan Eğitim Kurulu 
üyesinin Kurul üyeliği düşer ve bu durum GYK’na bildirilir.  

8.5 Kurul, diğer kurullar ile birlikte seminer, panel, konferans ve diğer organizasyonlarını düzenleyebilir.  

8.6 Kurul, çalışmaları ile ilgili internet üzerinden bilgilendirmeler yapabilir.  

8.7 Kurul, davetli olduğu, seminer, sempozyum, panel ve sair toplantı ve davetlere Eğitim Kurulu 

adına katılacak üyeyi belirler.  

8.8 Kurul, gerektiğinde konusu içine giren değişik alanlarda çalışmalar yapmak üzere alt kurullar 
oluşturabilir ve bu alt kurullar arasında görev dağılımını yapar.  

 GÖREVLER: 

Madde 9 

9.1 Kurul Başkanı; toplantılara başkanlık etmek, gündeme gelen işleri kurul bilgisine sunmak, Kurulca 
yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar faaliyetler ile ilgili GYK nu 
bilgilendirmek, GYK tarafından alınan kararları Eğitim Kuruluna aktarmak, gerektiğinde GYK’ nda Eğitim 
Kurulunu temsil etmekle görevlidir.  

9.2 Kurul Başkan Yardımcısı;  Başkanın katılamadığı toplantılara başkanlık yapmak,  Başkanın katılamadığı 
faaliyetlerde başkanın yükümlülüklerini yerine getirmek, görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun 
sağlanmasında başkana yardımcı olmak, Eğitim Kurulunun tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri 
yürütmek ve bütün bu konularda Eğitim Kurulu üyelerini bilgilendirmekle görevlidir. 

9.3 Kurul yazmanı; Eğitim Kurulu 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, 
hazirun cetveli, ve devam çizelgeleri tutmak, talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıp Kurula sunmakla 
görevlidir. 

9.4 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 10 

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

YÜRÜTME: 

Madde 11 

Bu Yönerge hükümleri ADD Genel Başkanı tarafından yürütülür. 

YÜRÜRLÜK: 



Madde 12 

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

 


