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ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 

          EŞGÜDÜM ŞUBE VE KURULLARI  ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 

AMAÇ  
Madde 1 
 
Bu yönerge, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube ve Temsilciliklerinin, Genel Merkez ve birbirleriyle olan 
iletişim, koordinasyon, ortak eylem ve etkinlikler ile dayanışma kriterlerini belirlemek amacıyla 
hazırlanmıştır. 
 
KAPSAM 
Madde 2 
 
Bu yönerge, ADD Tüzüğü uyarınca; ADD Eşgüdüm şube ve kurullarının çalışma,usul ve esaslarını kapsar. 
 
TANIMLAR VE KISALTMALAR 
Madde 3 
 
ADD : Atatürkçü Düşünce Derneği’ni 
Genel Başkan : Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı’nı 
GYK : Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu’nu 
GDK : Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Denetleme Kurulu’nu 
YDK : Atatürkçü Düşünce Derneği Yüksek Disiplin Kurulu’nu 
Şube : Atatürkçü Düşünce Derneği şubesini 
İl Eşgüdüm Şube :  Şube sayısı 10 (on) dan daha az olan illerde bu yönerge çerçevesinde belirlenen şube. 
İl Eşgüdüm Kurulu: Şube sayısının 10 (0n) ve daha fazla olduğu illerde bu yönerge   çerçevesinde 
oluşturulan kurul.  
Bölge Sorumlusu : Genel Yönetim Kurulu tarafından; GYK ile sorumlu olduğu şubeler arasındaki iletişimi ve 
dayanışmayı sağlamak, koordinasyonlu çalışmayı sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirmek ve şubelerin 
karşılaştıkları sorunların çözümünde rehberlik etmek üzere; bir veya birden fazla ili içine alan bölgeden 
sorumlu olarak  görevlendirilen Genel Yönetim Kurulu üyesini  
ifade eder.  
 
Kuruluş Amacı 
Madde 4 
 
İl Eşgüdüm Şube veya Kurulları; 

-  ADD içinde katılımcı demokrasiyi geliştirmek, daha aktif ve güçlü bir örgüt yapısına kavuşmak, 
dayanışma ve disiplin içinde ortak davranış ve sorumluluk kültürünü güçlendirmek, çalışmaların 
daha yaygın, verimli ve etkin yapılmasını sağlamak, 

- Şubelerimizin kendilerinin yapacakları etkinliklerin yanı sıra; İl, bölge ve yurt çapında daha geniş 
katılımlı etkinliklerin eşgüdüm içinde yapılmasını sağlamak, 

- Genel Merkez tarafından alınan karar ve yapılan çağrılara süratle cevap vermek, katkı koymak, 
- Şubelerimizin sorunları ile görüş ve önerilerini en kısa sürede Genel Merkeze iletmek amacıyla 

oluşturulmuştur. 
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-  
Örgüt içinde dikey bir yapılanmanın basamağı değildirler. 
 
Eşgüdüm Şube / Kurulları İl veya Bölgeden Sorumlu GYK üyesi aracılığı ile Genel Merkeze karşı 
sorumludurlar. 
 
EŞGÜDÜM  ŞUBE VE KURULLARININ SEÇİLMESİ 
Madde 5 

          1) İl sınırları içindeki tüm şubeler Genel Kurul’u takip eden bir ay içinde, GYK Bölge Sorumlusunun en 
az bir hafta önce yapacağı çağrı üzerine ilk seçimli toplantılarını yaparlar. 

2) Eşgüdüm Kurullarının ve Şubelerinin seçimleri, ilden sorumlu GYK üyesinin gözetiminde 
gerçekleştirilir. 

3) GYK tarafından görevden alınan Eşgüdüm Şube veya Eşgüdüm Kurulu ile haklarında Yüksek 
Disiplin Kurulu tarafından verilmiş disiplin cezası olan Şube Başkanları yapılacak seçimde aday olamazlar. 
Eşgüdüm görevinde iken, Yüksek Disiplin Kurulundan ceza alan Şube Başkanının görevi doğrudan sonlanır. 
Bu durumda, Eşgüdüm seçiminde aday olan şubelerden en yüksek oyu alan sırada ki şube göreve gelir. 
Bunun dışındaki durumlarda İl Eşgüdüm seçimi yenilenir.   

   4) Seçimlerde toplantı yeter sayısı, İl sınırları içindeki toplam şubelerin en az 2/3’üdür.  Toplantı 
yeter sayısı sağlanamazsa, bir sonraki toplantının tarih, saat ve yeri için karar alınır. Bu durum tutanakla 
kayıt altına alınır. Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde Eşgüdüm seçimlerinin yapılamaması 
halinde Genel Yönetim Kurulu, Eşgüdüm Şube veya Kurulunu belirler. 

             5) Toplantıya ve oylamaya Şube adına, Şube Başkanları veya Yönetim Kurulu kararı ile yetki 
verdikleri bir Yönetim Kurulu Üyesi, bu kararın onaylı fotokopisini Divan Başkanı’na vermek kaydıyla 
katılabilirler. Ancak Eşgüdüm Kurullarına sadece Şube Başkanları aday olabilirler 

  6) Seçimli toplantılara, Bölge Sorumlusu veya bir GYK üyesinin bulunamaması durumunda 
toplantıya katılanların aralarından seçeceği bir üye başkanlık eder. Başkanla birlikte önerilen iki şube 
temsilcisi Başkan Yardımcılığı ve Yazmanlığı yürütür. Seçim; GYK üyesinin bulunamadığı hallerde,  GDK, YDK 
üyesi gözetiminde  yapılır.  

  7) Bu usulle yapılmayan seçimler geçersiz sayılır ve yenilenir. İtirazlar bir hafta içinde Genel 
Merkeze yapılır. 

            8) Yapılan seçimde en çok oy alan şube;  “İl Eşgüdüm Şube”, en çok oy alan şubelerden ilk üçü 
“Eşgüdüm Kurulu” nu oluşturur. 

   9) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif uygulanır. Oy pusulasına en fazla 3 Şube adı yazılır. Tasnif 
sonunda en fazla oy alan şubeden başlayarak sıralama yapılır. En çok oy alan 3 Şube Eşgüdüm kurulunu 
oluşturur.   

             10) En fazla oyu alan Şube Başkanı Eşgüdüm Kurulu’nun “Sözcü”sü olur. Sözcülük her yıl kurul 
üyeleri arasında dönüşümlü yürütülür.  
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   11) Kurula seçilen şubelerden biri yazman, diğeri ise akçalı işlerden sorumlu olur. Görevler kendi 
aralarında paylaştırıldıktan sonra Şube Başkanları ile sorumlu GYK üyesine bilgi verilir. Seçim tutanağı bir 
hafta içinde Genel Merkeze gönderilir. 

   12) Eşgüdüm Kurulları bir hafta içinde herhangi bir itiraz olmadığı taktirde Genel Merkez tarafından 
onaylanır ve göreve başlar. İtirazlar değerlendirilirken, İl veya Bölgeden sorumlu GYK üyesinin görüşü alınır. 

   13) Eşgüdüm kurullarının görev süresi;  GYK’nun seçim süresine paralel olarak  üç yıldır. İlk seçimli 
Genel Kuruldan sonra Şubenin / Kurulun görevi sona erer. 

 14) Görevlerini yerine getirmeyen İl Eşgüdüm Şube veya Kurulları, Genel Yönetim Kurulu tarafından 
görevden alınırlar. Bu durumda; GYK Bölge sorumlusunun en az bir hafta önce yapacağı çağrı ile seçimli 
toplantı yapılır. 

Ayrıca; Eşgüdüm Şube ya da kurulları, görev süreleri içinde, şubelerin salt çoğunluğunun talebi 
üzerine yapılacak bir seçimle yeniden belirlenebilir. 

TOPLANTI VE KARARLAR 
Madde 6 

           1) Seçimli toplantıların dışında, toplantı yeterlilik sayısı toplam şube sayısının salt çoğunluğu, karar 
yeter sayısı katılan şubelerin salt çoğunluğudur.  

 2) İl Eşgüdüm Toplantıları, Bölge Sorumlusunun çalışma takvimi de gözetilerek mevcut ayın 
programında yer alan hususları gözden geçirmek ve bir sonraki ayın programını tartışmak üzere, en az bir 
hafta önce belirlenerek şubelere duyurulan gündemle yapılır. 

 3)Toplantılar dönüşümlü olarak farklı bir ilçedeki Şubenin ev sahipliğinde gerçekleştirilir.   

 4)Toplantılara,  Şube Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri ve Genel Kurul Delegeleri ile Gençlik 
Kolları Başkanları katılabilirler. Ayrıca GYK, GDK ve YDK üyeleri ile Gençlik Kolları Bölge Sorumlusu da 
istedikleri taktirde katılım sağlarlar.  

 5)Her Şubeden en az Şube Başkanı veya Şube Yönetim Kurulundan bir üyenin Şube Temsilcisi olarak 
katılması zorunludur. Katılamayan şubenin gerekçesini yazılı olarak Eşgüdüm Şube veya Kuruluna iletmesi 
gerekir. 

 6)Toplantılara; 

a) Eşgüdüm Şube Başkanı, toplantıya katılanlar arasından seçilecek iki üye ile divan oluşturarak 
başkanlık eder. 

b) Eşgüdüm Kurulu Sözcüsü, Eşgüdüm Kurulu’nun diğer iki üyesi ile divanı oluşturarak başkanlık 
eder.  

c) Bölge Sorumlusu, gerekli görmesi halinde başkanlık eder. 

 7) Her toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlar, Eşgüdüm Şube Başkanı / Kurul 
Sözcüsü ’nün açılış konuşmasıyla devam eder. Teklifler alınıp gündem oylandıktan sonra bir önceki 
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toplantıda alınan kararların sonuçları açıklanarak söz, İl veya Bölgeden sorumlu GYK üyesine verilir. Daha 
sonra gündemin diğer maddelerine geçilir. 

 8) Bu toplantılarda eğer isterlerse diğer GYK üyeleri ile GDK ve YDK üyeleri de söz alırlar.     

 9) Eşgüdüm Kurulu Sözcüsü; öncelikle toplantıya katılan Şube Başkanlarına, Şube Temsilcisi olarak 
katılan Yönetim Kurulu üyelerine, Gençlik Kurulu Bölge Sorumlusuna ve yeterli zaman bulunması halinde 
temsilcisi bulunmayan şubelerden başlamak üzere her şubeden bir Genel Kurul Delegesine söz hakkı verir. 

 10) Divanın önerisi ve katılanların karar çoğunluğu ile konuşma süreleri makul sürelerle 
sınırlandırılabilir. 

 11) Eşgüdüm toplantılarında alınan kararlar sayfaları numaralandırılmış ve Eşgüdüm Şubesince 
mühürlenmiş karar defterine yazılarak kayıt altına alınır. Görev dönemi sonunda bu defter varsa belgelerle 
birlikte yeni görev alan kurul veya şubeye teslim edilir. Ayrıca toplantılar Divan tarafından tutanak altına 
alınarak katılan Şube Başkanı ve temsilcilerine imzalatıldıktan sonra çoğaltılarak birer suretleri Şube Başkanı 
veya Şube Temsilcileri ile İl veya Bölgeden sorumlu GYK üyesine verilir.  

 12)Toplantı gündeminde aylık programlar dışında Genel Merkez tarafından şubelere iletilmesi 
istenen hususlar ile şubeler tarafından Genel Merkeze iletilmesi istenen konulara mutlaka yer verilir. 

 13) Eşgüdüm Şube veya Kurulu Sözcüsü ile İl veya Bölgeden sorumlu GYK üyesinin yaptığı çağrılar ve 
sorulan sorular Şube Başkanları tarafından en kısa sürede cevaplandırılmak zorundadır.  

 14) Toplantı öncesi veya sonrasında Genel Merkez tarafından yayımlanan Basın Açıklamaları geniş 
katılımla halka duyurulabilir. Basın Açıklaması yoksa Toplantı Sonuç Bildirgesi de halkla paylaşılabilir. 
Eşgüdüm Kurulu bu maksatla toplantının başında gönüllü üyelerden bir grup oluşturur. Toplantı sonunda 
son şekli verilen bildirge oylanarak Kurul Sözcüsü veya önereceği kişi tarafından okunur.  

 15) Eşgüdüm Toplantıları, planlı günlerin dışında İl veya Bölgeden sorumlu GYK üyesinin doğrudan 
çağrısı veya bölgedeki şubelerin yarıdan bir fazlasının talebi ve önceden bildirilen gündem maddeleriyle 
olağanüstü olarak yapılabilir. 

 16) Toplantıya katılanlar Kurul tarafından yazılı ve imzalı yoklamayla tespit edilerek tutanak altına 
alınır ve bir dosyada muhafaza edilir. Katılım listesinin görseli, toplantının gündemi, varsa alınan kararlar ve 
görüşülen konuların bir özeti İlde bulunan tüm şubelere ve sorumlu GYK üyesine e posta yoluyla iletilir. 

17) Toplantı yerindeki ses, oturma düzeni, afiş, bayrak donatımı, kısa mesafeli ulaşım, güvenlik vb. 
tedbirlerin alınması Eşgüdüm Kurulu ile koordine etmek kaydıyla ev sahibi Şube Başkanı’nın 
sorumluluğundadır.  

18)Toplantılara Şube Başkanı, geçerli mazereti varsa Başkan Yardımcısı, onun da geçerli mazereti 
olması halinde Yönetim Kurulundan bir üye katılması zorunludur. Katılmaması halinde Eşgüdüm Kurulu 
Sözcüsü tarafından tutulan tutanak Genel Yönetim Kuruluna iletilmek üzere Bölgeden Sorumlu GYK üyesine 
iletilir. 

19)Genel Başkan’ın katıldığı toplantılara Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu’ndan en az bir üye ve bir 
delege katılır. Şube Başkanı’nın geçerli mazereti olması halinde Başkan Yardımcısının katılması zorunludur. 
Katılmaması durumunda yukarıda yazılı hususlar uygulanır. 
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GÖREV VE YETKİLER 
Madde 7 

Eşgüdüm Şube Başkanının / Eşgüdüm Kurul Sözcüsünün görev ve yetkileri şunlardır:  

          1) Yönergede belirtilen şekilde toplantıları düzenler, alınan kararları uygular ve takip eder. 

 2) İl düzeyınde yapılacak ortak eylem ve etkinliklerde, kamu kurum ve kuruluşları ile yetki verilen 
platformlarda İl şubelerinin temsilcisi olarak görev yapar. Bulunamadığı hallerde şube yönetim kurulundan 
birini/ Kurul Üyelerinden birini bu maksatla görevlendirir. Buralarda alınan kararları Şube Başkanları ile 
paylaşır, onay alınması gereken kararlar için toplantı çağrısı yapar. 

 3) GYK tarafından şubelere iletilmesi istenen hususları toplantılarda veya iletişim gruplarında 
paylaşarak uyarılarda bulunur. 

 4) Şubeler tarafından Genel Yönetim Kuruluna iletilmesi istenen ortak hususları, problem ve 
teklifleri  genel merkeze iletilmek üzere bölge sorumlusuna bildirir. 

 5) Bütün şubelerin katılımıyla gerçekleştirilecek büyük çaplı etkinlikler ile eğitim çalışmalarını Bölge 
Sorumlusu’nun koordinatörlüğünde planlar ve uygular. 

 6) Şubelerin etkinliklerinin çakışmaması için aylık ve üç aylık takvimler yaparak sürekli günceller ve 
iletişim gruplarında paylaşır. Şubelerin etkinliklerine Eşgüdüm Şube Başkanı/  Eşgüdüm Kurul Sözcüsü veya 
üyelerinden biri katılmaya özen gösterir. 

 7) Eşgüdüm Kuruluna gelen bütün evrak, kurulca yapılan yazışmalar, karar ve yoklama tutanakları ile 
gönderilen raporları, sonraki Eşgüdüm Kuruluna devredilecek şekilde muhafaza altına alır. Şube Başkanları 
talep ettiğinde bu bilgileri paylaşır. 

 8) Yeni seçilen Şube Yönetim Kurullarının başlangıçtaki çalışmalarına destek olur,  gelişmeler 
hakkında sorumlu GYK üyesine bilgi verir.  

 9) Genel Merkezce planlanan ortak eylem ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde, birden fazla bölgeyi 
ilgilendiren toplantı, eylem ve etkinlik yapılması halinde  planlamalarda İlin temsilcisi olarak Eşgüdüm Şube 
Başkanı veya Eşgüdüm Kurulu Sözcüsü görev alır. 

 10) Her ay, bir sonraki aya ait planlı eylem ve etkinlikler ile ay içinde yapılanların sonuçları hakkında 
Genel Merkeze yazılı olarak bir rapor sunar.  

 11) Eşgüdüm Yönergesine uymayan, alınan kararları uygulamayan, ortak giderlere ve etkinliklerine 
katılmayan, çağrılara cevap vermeyen, Derneğin amacını gerçekleştirmesini kasıtlı ve sürekli olarak 
engelleyen, toplantılara yılda üç kez katılmayan, temsilci göndermeyen Şube Başkanları hakkında Bölgeden 
Sorumlu GYK Üyesine rapor verir.  

  12) Genel Merkez kararlarına veya Eşgüdüm Yönergesine uymayan  Eşgüdüm Şube veya Eşgüdüm 
Kurulları, sorumlu GYK üyesinin veya Şube Başkanlarının yarıdan bir fazlasının imzalı talebiyle GYK 
tarafından görevden alınır. Sorumlu GYK üyesi tarafından, bir ay içinde düzenlenecek ilk toplantıda yeniden 
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seçime gidilir. Bu nedenle yeniden yapılan seçimlere görevden alınan Şube Başkanları aday olamaz sadece 
oy kullanabilirler. 

13) Ortak etkinliklerin harcamaları, Şubeler tarafından muhasebe mevzuatına uygun şekilde 
paylaşılır. Kurulun akçalı işlerden sorumlu üyesi şubeler arasındaki imecenin işleyişini sağlar. Harcamaların 
belgelerini kayıt altına alır ve saklar. Bu konuda her toplantıda şubeleri bilgilendirir. Görev süresinin 
bitiminde harcamalar ile ilgili tüm belge ve tutanakları yeni seçilecek Eşgüdüm Kurulu / Şubesine devreder. 

 14) Eşgüdüm Şube Başkanı / Eşgüdüm Kurulu Sözcüsü internet üzerinden iki adet kapalı iletişim 
grubu kurar. Bunlardan birinde sadece acil uyarı, duyuru ve çağrılar yer alırken, diğerinde şubelerin örnek 
uygulamaları ile görüş alışverişlerine yer verilir. Uygulama talimatları Eşgüdüm Şube/Kurulu tarafından 
hazırlanarak her iki grupta yayımlanır. Eşgüdüm; ildeki tüm üyelerin bulunduğu bir SMS grubu oluşturarak 
ortak etkinliklerin tüm üyelere duyurulmasını sağlar. SMS giderleri imece havuzundan karşılanır.  

 15) Bu gruplara Şube Başkanları, Yardımcıları ve Gençlik Kolları Başkanları ile İl veya Bölgeden 
sorumlu GYK üyesi ve bölgeden seçilen GYK, GDK, YDK üyeleri  eklenir. 

 16) İl adına sosyal medyada hesap açma yetkisi Eşgüdüm Şube / Kurulundadır. Bu yetki her ne 
sebeple olursa olsun başkasına devredilemez. Sosyal medya hesapları şahsi iletişim bilgileri üzerinden 
alınamaz. Görev süresi sonunda hesapların bilgileri Yeni görev alacak Eşgüdüm Kurul/ Şubesine iletilmek 
üzere Sorumlu GYK Üyesine teslim edilir. Şubeler ve İl adına açılan sosyal medya hesaplarında Derneğimizin 
simgesi dışında bir simge kullanılamaz. Paylaşımlarda Genel Merkezin açıklama, eylem, etkinlik ve 
duyurularına yer verilmesi zorunludur. 

Yürürlük  : 

             (1) İş bu Yönerge GYK’nın 30/06/2019 tarih ve 09 nolu toplantısıyla kabul edilmiş ve 04.10.2019 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

   (2) Bu Yönerge hükümleri  ADD Genel Başkanı tarafından yürütülür. 

 

    

  

 


