
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 

GENÇLİK KURUL ve KOLLARI YÖNERGESİ 

AMAÇ: 

Madde 1-  

Atatürkçü Düşünce’nin toplumun her kesiminden gençler tarafından özümsenmesi, 

yaşam biçimi haline getirilmesi, gelecek nesillere aktarılması için gerekli tüm 

çalışmaları yapmak üzere 18-30 yaş arası üyelerimizden Gençlik Kurul ve kolları 

oluşturulur. 

KAPSAM 

Madde 2- 

Bu yönerge ADD Tüzüğü’nün ilgili maddeleri uyarınca; ADD’nin gençler ve gençlik 

alanında etkili olarak görüş oluşturması, bu görüşün üniversiteler, siyasi partiler, 

sendikalar, kitle örgütleri, meslek örgütleri, kulüpler, topluluklar, dernekler ve 

kamuoyu ile paylaşılması amacıyla, ADD Gençlik Kolu’nun çalışma usul ve esaslarını 

kapsar. 

DAYANAK 

Madde 3- 

Bu yönerge ADD Tüzüğü temel alınarak ilgili 54/2 ve 73 maddelerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

TANITIMLAR ve KISALTMALAR 

Madde 4-Bu Yönergede geçen; 

ADD: Atatürkçü Düşünce Derneği’ni 

Tüzük: ADD Tüzüğü’nü 

Genel Başkan: Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı’nı 

Genel Sekreter: Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sekreteri’ni 

GYK: Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu’nu 

Gençlik Kurulu: Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kurulu’nu 

Gençlik Kurulu Üyeleri: Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kurulu’nu oluşturan 

Üyeleri 



Gençlik Kurulu Başkanı: Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kurulu Başkanı’nı 

Gençlik Kurulu Başkan Yardımcıları: Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kurulu 

Başkan Yardımcılarını 

Gençlik Kurulu Yazmanı: Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kurulu Yazmanını 

Gençlik Kurulu Yazman Yardımcısı: Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kurulu 

Yazman Yardımcısı’nı 

Sorumlu Üye: ADD Genel Merkez Gençlik Kurulundan Sorumlu GYK Üyesini 

Gençlik Kolları Genel Kurulu: Şubelerin gençlik kolları delegelerinden oluşan ADD 

Gençlik Genel Kurulu’nu 

Gençlik Kurulu Yönetimi: Gençlik Kurulu Başkanı, iki Gençlik Kurulu Başkan 

Yardımcısı, Gençlik Kurulu Yazmanı ve Yardımcısı, Gençlik Kurulu Saymanı ve 

Yardımcısı ve 14 üye olmak üzere toplam 21 seçilmiş üyeden oluşan ADD Genel 

Merkez Gençlik Kurulu Yönetimi’ni 

Şube Gençlik Kolu: Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Gençlik Kolunu 

 

I.BÖLÜM 

 

ADD GENEL MERKEZ GENÇLİK KURULU KURULUŞU 

 

Madde 5-Genel Merkez Gençlik Kurulu GYK kararı ile aşağıda yapılan düzenlemelere 

göre; seçim ve doğal üyelerden oluşur Genel Başkan’a bağlı olarak çalışır. 

ÇALIŞMA İLKELERİ 

Madde 6-Gençlik Kurulu, Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında demokratik, laik sosyal 

hukuk devleti anlayışı çerçevesinde bireylerin toplumdaki eşitliğini, kişisel 

özgürlüklerini dikkate alan toplumsal aydınlanmanın sağlanması için çalışmalar yapar. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamından ders çıkararak ve gençlere gösterdiği hedefler 

doğrultusunda devrimlerine inançla mücadele etmek üzere ADD Tüzük ve 

Yönergelerine uygun olarak çalışmalar yapar.  

GÖREVLERİ 

Madde 7- 



Atatürkçü Düşüncenin gençler arasında tanıtılıp benimsetilmesi amacıyla; 

7.1 Ülkedeki tüm kişi hak ve özgürlüklerinin, sosyal hukuk devletinin ve çoğulcu 

demokrasinin, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve bölünmez 

bütünlüğünün, Atatürk devrim ve ilkelerinin ışığında Atatürkçü düşüncenin gençlere 

öğretilmesi, benimsetilmesini sağlamak. 

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin var olan mücadele geçmişinin ve kurucu ideolojisinin 

doğuş ve amaçlarına uygun olarak karşı devrimlere eylemsel ve fikirsel karşı 

durabilmek adına gençlerin ve halkın bu konulardaki eğitimi konusunda çalışmalar 

yapmak.  

7.2 Sosyal, kültürel, bilimsel ve spor alanlarında etkinlikler düzenlemek, düzenlenen 

eğitim çalışmaları başta olmak üzere seminer, çalıştay, toplantı ve diğer etkinliklere 

üye olan ve üye olmayan Atatürkçü gençliğin katılımı için üniversiteler ile ilişkileri 

güçlendirmek. 

7.3 Üniversitelerde kurulu bulunan Atatürkçü kulüp ve oluşumlar ile iletişim kurmak.  

7.4 Gençlerin ADD çalışmalarında etkin görev almalarını sağlamak üzere çalışmalar 

yapmak.  

7.5 Gençlerin önceliklerini, sorunlarını belirlemek üzere çalışmalar yapmak.  

7.6 Gençlik ve Atatürkçü Düşünce sisteminin eğitimleri konularında seminer, panel,  

konferans, çalıştay düzenlemek, GYK’ ye öneriler sunmak, etkinliklere katkı sunmak, 

çalışma alanları ile ilgili düzenli raporlarını sorumlu GYK üyesine sunmak. 

7.7 Okullu gençlerin yaşadığı akademik-demokratik, eğitim ve diğer sosyal 

sorunlarının tespiti konusunda çalışma yapmak, tespit edilen sorunlar ile çözüm 

önerilerini rapor halinde GYK’ ye ve Genel Başkan’a sunmak. 

7.8 İşsiz gençlerin yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunların tespiti konusunda çalışma 

yapmak, tespit edilen sorunlar ile çözüm önerilerini rapor halinde GYK’ ye ve Genel 

Başkan’a sunmak. 

7.9 Gençlere yönelik yılda en az bir kez seminer, yılda en az iki kez çalıştay, açık 

oturumlar yapılması konusunda çalışma yaparak GYK ve Genel Başkan’a sunmak, 

7.10 Atatürkçü Düşünce Okulları ve Toplum Akademisi eğitimlerini organize etmek, 

7.11 Gençlere yönelik düzenlenen etkinlikleri takip edip raporlayarak derneğimize 

aktarımı konusunda GYK’ ye sunum gerçekleştirmek, 



7.12 Gençlik ile ilgili yaşanan sosyal ve politik çarpıklıkları tespit ederek, kamuoyunu 

bilgilendirmek üzere GYK’ ye öneri sunmak, acil konularda ise Gençlik Sorumlusuna 

öneri sunarak bir an önce harekete geçmek, 

7.13 Örgüt içi düzenlenen seminerlere aktif katılım sağlamak, 

7.14 ADD Web TV’de yayınlanmak üzere çalışmalar yapmak, 

7.15 Uluslararası platformlarda gençlik alanında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri 

izleyerek bunlarla ilgili ülkemizde de çalışmalarda bulunmak, 

7.16 ADD Genel Merkezi’ne ulaşan gençlik konuları ile ilgili gerekli değerlendirmeleri 

yaparak GYK’ ye görüş bildirmek ve Gençlik Kurulu Başkanının da katıldığı toplantıda 

konunun GYK’ de tartıştırılmasını sağlamak, 

7.17 Üniversiteler, TBMM, siyasi partiler, sendikalar, kitle örgütleri, meslek örgütleri, 

kulüpler, dernekler, vakıflar ve topluluklar ile iletişim ve iş birliği yaparak gençlik 

alanında çalışmalar yapmak, 

7.18 Gündem ile ilgili gençler arasında gerektiğinde anket yaparak veya yaptırarak 

elde edilen sonuçlardan yola çıkarak çalışmalar yapmak, 

7.14 Gençleri ilgilendiren konularda oluşturulan ADD görüşlerini, siyasi parti ve diğer 

örgütlerle paylaşmak ve bu konuda etkili çalışma yapmak, 

7.15 Gençler ve gençlik ile ilgili gündemi takip etmek, gündem ile ilgili görüş 

oluşturarak çalışmalar yapmak, 

7.16 Gençler ve gençlik ile ilgili gündem yaratacak çalışmalar yaparak hazırlanan 

önerileri, GYK’ye ve Genel Başkan’a sunmak ADD Gençlik Kurulu Başkanı’nın da 

katıldığı GYK toplantısında bu çalışmaları tartışmak, 

7.17 Gençliği, Atatürkçü düşünce ışığı altında bir araya getirmek üzere çalışmalar 

yaparak illerde ve ilçelerde gençlik kollarını örgütlemek, 

7.18 Atatürkçü Düşünce Derneği Şubelerindeki gençlerin hem şube hem de Genel 

Merkez çalışmalarına etkin katılımını sağlamak, bu gençlere yönelik sosyal etkinlikler 

planlamak, planlanan etkinliklerin uygulanması için GYK’ ye öneri sunmak, 

7.19 Çalışma alanları ile ilgili seminer, panel, konferans, yarışma düzenlemek, 

çalıştaylar yapmak, bu konularda yapılacak etkinliklere katılmak, 

7.20 Konularında çalışma yapmak üzere üyeleri arasında alt kurul ve komisyonlar 

oluşturmak, 



7.21 GYK ve Genel Başkan tarafından Gençlik Kurulunun çalışma alanı ile ilgili verilen 

diğer görevleri yerine getirmek 

İŞLEYİŞİ 

Madde 8- 

8.1 Gençlik Kurulu, toplantılarını Gençlik Kurulu Başkanının başkanlığında yapar, 

Başkanın yokluğunda ise Başkan Yardımcılarının başkanlığında toplantısını yapar. 

8.2 Gençlik Kurulu ayda en az 1 kez toplanır. Toplantı yeter sayısı 11, karar yeter sayısı 

ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bunun dışında Genel Başkan’ın, Gençlik 

Kurulu Başkanı’nın ya da Sorumlu GYK Üyesi’nin istemi ile gündemi daha önceden 

belirlenmiş olarak toplantı yapabilir. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşuluyla 

telefon, faks, e-mail, ADD Web’ de ilan ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir 

8.3- Gençlik Kurulu, gerektiğinde seminer, panel, konferans ve diğer etkinlikleri, ilgili 

diğer kurullar ile birlikte de düzenleyebilir. 

8.4- Gençlik Kurulu, yaptığı çalışmaları gerektiğinde ADD Web’ de yayınlanmak üzere 

ADD Web Kuruluna sunar. 

8.5- Gençlik Kurulu, davetli olduğu, seminer, sempozyum, panel vb. toplantı ve 

davetlere Gençlik Kurulu adına katılacak kurul üyesini Genel Sekretere bildirir, 

8.6- Gençlik Kurulu, görev alan üyelerin görevlerini her aşamada izlemek ve 

desteklemekle görevlidir. 

8.7- Uluslararası, ulusal, bölgesel veya il düzeyinde yapılacak tüm gençlik 

çalışmalarında Sorumlu GYK üyesi ile işbirliği halinde çalışmalar yapılır. 

8.8- Gençlik Kolları çalışmaları sonucunda hazırlayacağı raporlarını sorumlu GYK üyesi 

ile birlikte GYK’ ye sunar. 

8.9- Gençlik Kurulu ADD GYK veya Genel Başkan tarafından talep edilen konular 

hakkında görüş istenmesi halinde üyeleri arasından oluşturulacak alt kurullar aracılığı 

ile hazırlayacağı raporları GYK’ ye sunar. 

8.10- Genel Merkez Gençlik Kurulu, Şube gençlik kolları ile birlikte toplantı, seminer, 

paneller ve çalıştaylar düzenleyebilir.   

8.11- Gençlik Kurulu, gençlik ile ilgili önemli gelişmeler konusunda Şube 

Başkanlıklarının yazılı görüşlerinin alınmasını Genel Sekreter’den talep eder gelen 

görüşleri düzenleyip kendi görüşleriyle birlikte rapor edip GYK’ ye sunar. 



8.12- Gençlik Kurulu GYK kararlarıyla bağlıdır. İvedi durumlarda sorumlu GYK üyesi ile 

irtibat kurulmalıdır. 

YAPISI 

Madde 9- 

9.1- Gençlik Kurulu 18–30 yaş arasındaki üye gençlerden Gençlik Genel Kurulu 

tarafından seçilecek 21 genç üyeden oluşur. Görev süresi seçildikleri tarihten itibaren 

3 senedir. 

9.2- Genel Merkez Yönetim Kurulu bir GYK üyesini Gençlikten sorumlu olarak atar. 

9.3- Gençlik Kurulu Üyesi, Gençlik Kuruluna bildirilmiş kabul edilebilir bir mazereti 

olmaksızın yılda üç kez toplantıya katılmaz ise Gençlik Kurulu Üyesinin üyeliği 

düşürülür, yerine yedek üye gelir. 

9.4- Gençlik Kurulu, gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir ve bu alt kurullar arasında 

görev dağılımını yapar. 

9.5- Gençlik Kurulu, üyeleri arasında eşitlik, liyakat ve adil dağılım ilkesi gereğince 

görevlendirme yapar. 

9.6- GYK toplantılarında, Gençlik Kurulunu sorumlu GYK üyesi temsil eder. Gençlik 

gündemli toplantılara Gençlik Kurulu Başkanı ya da Gençlik Kurulu Başkan 

Yardımcıları çağrı üzerine katılır. 

9.7- Gençlik Kurulu Sekreteryasını yürütmek üzere, Genel Sekreter tarafından Genel 

Merkez’de bir personele görev verilir. 

YÖNETİMİ 

Madde 10- 

10.1- Gençlik Kurulu Başkanı:  

Gençlik Kurulu Başkanı Gençlik Kurulu Üyeleri arasından seçilir, görev süresi Genel 

Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile aynıdır (3 Yıl). Gençlik Kurulu Başkanı; 

toplantılara başkanlık etmek, gelen işleri Gençlik Kurulu’nun bilgisine sunmak, Gençlik 

Kurulu’nca yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan 

çalışmalar ve yapılması planlanan etkinlikler ile ilgili Genel Başkan’ı ve GYK’yi 

bilgilendirmek, etkinlik planını Genel Başkan ile GYK’ ye sunmak, Gençlik Kurulu’nun 

olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, GYK tarafından 

alınan kararları Gençlik Kurulu’na aktarmakla görevlidir. 



 

10.2- Gençlik Kurulu Başkan Yardımcıları: 

Gençlik Kurulu kendi arasından 2 Başkan Yardımcısını seçimle belirler görev süreleri 

seçildikleri tarihten itibaren 3 yıldır. Gençlik Kurulu Başkan Yardımcıları, 

görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Başkan’a yardımcı olmak, 

Gençlik Kurulu’nun faaliyetlerinin gereği gibi yapılmasını sağlamak konusunda 

başkana yardımcı olmak, Gençlik Kurulu’nun tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri 

yürütmek ve bütün bu konularda Gençlik Kurulu Üyelerini bilgilendirmekle görevlidir. 

10.3- Gençlik Kurulu Yazmanı: 

Gençlik Kurulu kendi arasından bir yazmanı seçimle belirler görev süresi seçimden 

itibaren 3 yıldır. Yazman, Gençlik 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, şikâyet ve önerileri kayıt altına alıp Gençlik 

Kurulu’na sunmakla görevlidir. 

10.4- Gençlik kurulu görev dağılımı, üyelerin yarısından 1 fazlasının katılımı ile Genel 

Kuruldan sonra 7 gün içinde yapılır. 

SEÇİM YÖNTEMİ 

MADDE11- 

Seçimler gizli oy açık sayım esaslarına göre, çarşaf liste uygulamasıyla yapılır. 

Gençlik Kurultayına katılan her temsilci aday olma hakkına sahiptir. 

Oy pusulasına Ankara için en az 3 kişi ve gençlik kolu olan bölgelerden en az 8 

bölgeden, en az birer kişi yazılması zorunludur. 

Adayların Bölge ve İl bilgilerini içeren aday listesi seçime geçilmeden önce 

katılımcılara dağıtılır. 

Bu ilkelere uyulmasını divan kurulu sağlar. 

Bölgeler; 

1.Ankara 

2.İstanbul 



3.İzmir, Aydın 

4.İç Anadolu; Aksaray, Çankırı, Çorum, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, 

Niğde, Sivas 

5.Doğu Akdeniz ve Güneydoğu; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, 

Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye 

6.Trakya; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 

7.Orta ve Doğu Karadeniz; Amasya, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, 

Sinop, Tokat, Trabzon 

8.Batı Karadeniz; Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, 

Zonguldak 

9.Marmara; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova 

10.İç Ege; Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Uşak  

11.Güney Ege ve Batı Akdeniz; Antalya, Burdur, Isparta, Muğla 

12.Doğu Anadolu; Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars, Malatya 

İÇ DİSİPLİN  

MADDE 12- 

12.1-Disiplin konularında Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzük Hükümleri uygulanır. 

12.2-Genel Merkez Gençlik Kurulu, tespit ettiği sorumsuzluk ve disiplinsizlik 

konularını, Gençlik Kurulu Başkanı’nın imzasıyla Genel Yönetim Kurulu’na, disiplin 

işlemlerinin başlatılması istemiyle rapor şeklinde sunar. Söz konusu talep için Genel 

Merkez Gençlik Kurulu’nun oy çokluğu ile karar alması gerekir.Şube Gençlik Kolu da 

aynı yöntemle kendi yönetim  kurullarına  rapor sunarlar.                      

Gençlik Kurulu Bütçesi 

MADDE 13- 

13.1- Gençlik Kurulu’na yapacakları etkinlikler için her yıl GYK tarafından bir bütçe 

belirlenmesi ve yeterli düzeyde olması zorunludur. 

13.2- Gençlik Kurulu; normal şartlarda GYK, ivedi durumlarda Gençlikten Sorumlu 

GYK Üyesiyle temasa geçerek kendisine bütçe yaratacak etkinlikler ve tasarımlar 

yapabilir. Bu tasarım ürünlerinin satış ve pazarlaması için ADD Web TV’yi, İktisadi 

işletme Sanal Mağazasını kullanabilir. 



GENÇLİK KURULU SORUMLU GYK ÜYESİ  

Madde 14- 

14.1-GYK, kurul üyeleri arasından birini “Gençlikten Sorumlu” olarak belirler.  

Gençlikten Sorumlu GYK üyesi; Gençlik Kurulu’nun oluşumunu koordine etmek, 

Gençlik örgütlenmesi ve çalışmalarını Gençlik Kurulu ile birlikte sürdürmekle 

görevlidir. Gençlik Kurulu; GYK ile iletişimini sorumlu üye aracılığı ile sağlar, 

hazırladıkları projeleri, planladıkları çalışma, eylem ve etkinlikleri sorumlu üyeye iletir. 

Gençlikten Sorumlu GYK üyesi kendisine iletilen proje ve programları GYK’nın 

gündemine taşıyarak gerçekleştirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapar.  

GENEL MERKEZ GENÇLİK GENEL KURULU 

Madde 15 

15.1- Şube Gençlik Kolu Başkanları Gençlik Genel Kurulunun doğal üyesidir. 

15.2- ADD Genel Başkanı, Gençlik Kolları Sorumlu GYK Üyesi ve Gençlik Kurulu 

Yönetim Kurulu üyeleri doğal üyesidir. 

15.3- Şube Gençlik Kolları üye sayısı 

        —10’dan az olması durumunda şube gençlik kolları başkanı tarafından temsil 

edilir. 

       — 11 ile 25 üye arasında ise 1 delege 

       — 26 ile 50 üye arasında ise 2 delege 

       —51 ile 100 üye arasında ise 3 delege 

       —101ile 150 üye arasında ise 4 delege 

       —151 ile 200 üye arasında ise 5 delege 

       —201 ile 250 üye arasında ise 6 delege  

     251 üyeden sonra her 100 üye için bir ilave delege ile Gençlik Genel Kurulu’nda 

temsil edilirler.  Şube Gençlik Kolları delegelerini kendileri seçer. Delege bildirimlerini 

Genel Kurulu’na en az 1 ay kala bildirmek zorundadırlar. Bildirim yapmayan Şube 

Gençlik Kolları sadece gençlik kolu başkanınca temsil edilir. 

15.4- Gençlik Kurulu, yılda en az bir kez Gençlik Genel Kurulu’nu toplar. Gençlik Genel 

Kurulu’nun toplantı yeri, tarihi ve gündemi Gençlik Kurulu tarafından hazırlanarak 

GYK’ de görüşülmek üzere Gençlik Sorumlusu’na teslim edilir. GYK gündem ve tarih 



konusunda karar verir. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşuluyla, telefon, faks, 

ADD Web’ de ilan, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir. 

15.5- Gündemde olmayan bir konunun gündeme alınabilmesi için, toplantıya katılan 

üyelerin beşte biri oranında imza gereklidir. Genel Başkan ve Sorumlu GYK Üyesi için 

bu oran uygulanmaz. Ek gündem istemleri toplantıya katılanlar tarafından oylanır. 

15.6- Gençlik Genel Kurulu toplantısına, katılan üyeler hazirun cetvelini imzalayarak 

kendilerine verilecek yaka kartları ile salonda kendilerine ayrılan bölümde görüşme ve 

oylamaya katılırlar. Vekâleten oy kullanılamaz. 

15.7- Gençlik Genel Kurulu toplantı açılışını Genel Başkan, Sorumlu GYK Üyesi ve 

Gençlik Kolları Başkanı yapar. 

15.8- Gençlik Genel Kurulu, Sorumlu GYK üyesinin başkanlığında, genel kurul 

üyelerinin seçeceği bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan divan kurulunca 

yönetilir. 

15.9- Gençlik Genel Kurulu, Gençlik Kurulu’nda görev alacak 21 üyeyi kendi üyeleri 

arasından seçimle belirler. Seçim ardında gençlik kurulu üyeleri toplanarak kendi 

aralarında görev dağılımı yapar. 

15.10- Gençlik Genel Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar katılan 

üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Seçimli toplantılarda da aynı oran uygulanır. 

BAŞKANLAR KURULU: 

Madde 16- 

16.1- Başkanlar Kurulu; Genel Başkan, Gençlikten Sorumlu GYK Üyesi, Gençlik Kurulu 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube Gençlik Kolu Başkanlarından oluşur. Gençlik Kurulu 

veya Genel Başkan gerekli ve acil gördüğü durumlarda Şube Gençlik Kolları 

Başkanlarını toplantıya çağırabilir. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşuluyla, 

telefon, faks, ADD Web’ de ilan, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile 

yapılabilir. 

16.2- Başkanlar Kurulu, toplantı gündemi ile ilgili konularda katılanların oy çokluğu ile 

karar alır. Gündemde olmayan bir konunun gündeme alınabilmesi için toplantıya 

katılanların beşte biri oranında imza gereklidir. Genel Başkan ve Gençlikten Sorumlu 

GYK Üyesi için bu oran uygulanmaz. Ek gündem istemleri toplantıya katılanlar 

tarafından oylanır, oylamada katılanların oy çokluğu aranır. Gündem ile ilgili alınan 

tavsiye kararlar GYK’ de görüşülmek üzere Sorumlu GYK Üyesine teslim edilir. 



16.3- Toplantıya katılanlar hazirun cetvelini imzalayarak kendilerine verilecek yaka 

kartları ile salonda kendilerine ayrılan bölümde görüşme ve oylamaya katılırlar. 

Vekâleten oy kullanılamaz, izleyiciler oy kullanamaz. Kararlar katılanların oy çokluğu 

ile alınır. 

16.4- Başkanlar Kurulu’na, Genel Başkan, yokluğunda Sorumlu GYK üyesi veya Gençlik 

Kurulu Başkanı başkanlık eder. 

GENÇLİK KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ: 

Madde 17- 

17.1- Gençlik Kurulu'nun görevleri ve etkinlik konularına uygun şekilde hareket etmek 

17.2- Gençlik Kurulu toplantılarına katılmak 

17.3- Görevlendirmelerin sonucunda tutanak ve rapor tanzim ederek en kısa sürede 

Sorumlu GYK Üyesine teslim etmek 

17.4- Oluşturulan alt kurullarda görev almak. 

17.5- GYK’nin vereceği görevleri yerine getirmek 

17.6- ADD’nin kuruluş ilke ve amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunmak. 

 ADD kaynaklarını ADD’nin amaçları ve İlkeleri dışında kullanılması durumunda 

Gençlik Kolları Yönetim Kurulu disiplin sürecini başlatması için GYK’ ye bildirimde 

bulunur ve süreç ADD Tüzüğü yöntemiyle işletilir. 

ŞUBE GENÇLİK KOLLARI 

Madde 18 

Şube Gençlik Kolu, Şube Yönetim Kurulu kararı ile 18-30 yaş arası üyelerden kurulur, 

Şube Başkanına bağlı olarak gençlik kurulu ile koordineli olarak çalışır.  

ÇALIŞMA İLKELERİ: 

Madde 19 

Şube Gençlik Kolları, demokratik, laik sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, 

bireylerin yasalar önünde eşitliğini, kişisel özgürlüklerini, Atatürk devrim ve ilkelerini 

dikkate alarak, gençler ve gençlik alanında ADD Tüzük, Yönetmelik ve Yönergesine 

uygun olarak çalışma yapar. 

 

 



 

GÖREVLERİ: 

Madde 20 

Atatürkçü Düşünce’nin gençler arasında tanıtılıp benimsetilmesi, Lise ve 

Üniversitelerde Atatürkçü Düşünce Klüpleri ve Topluluklarının kurulması, var olanlarla 

iletişimin sağlanması, gençlerin Derneğimize üye olmalarını sağlamak amacıyla; 

20.1- Okullu gençlerin yaşadığı eğitim ve diğer sosyal sorunların tespiti konusunda 

çalışma yapmak, tespit edilen sorunlar ile çözüm önerilerini rapor halinde Şube 

Yönetim Kurulu’na, Şube Başkanı’na ve Gençlik Kurulu Başkanı’na sunmak, 

20.2- Gençlerin yerelde yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunların tespiti konusunda 

çalışma yapmak, tespit edilen sorunlar ile çözüm önerilerini rapor halinde Şube 

Yönetim Kurulu’na, Şube Başkanı’na ve Gençlik Kurulu Başkanı’na sunmak, 

20.3- Gençlere yönelik seminer, çalıştay, açıkoturum yapılması konusunda çalışma 

yaparak Şube Yönetim Kurulu’na, Şube Başkanı’na ve Gençlik Kurulu Başkanı’na öneri 

sunmak, 

20.4- Şube tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak, etkinliklere konuşmacı 

önermek, 

20.5- Gençlere yönelik düzenlenen etkinlikleri takip ederek, Şube Yönetim Kurulu’na, 

Şube Başkanı’na ve Gençlik Kurulu Başkanı’na raporlamak, 

20.6- Gençlik ile ilgili yaşanan sosyal ve politik çarpıklıkları tespit ederek, kamuoyunu 

bilgilendirmek üzere Şube Yönetim Kurulu’na öneri sunmak, 

20.7- Örgüt içi düzenlenen seminerlere aktif katılım sağlamak, 

20.8- ADD Web’ de yayınlanmak üzere çalışmalar yapmak, yapılan ve yapılacak 

çalışmaların web’ de yer alması için Şube Başkanı’na ve Gençlik Kurulu Başkanı’na 

bilgi vermek, 

20.9- Uluslararası platformda gençlik alanında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri 

izleyerek, bunlarla ilgili ülkemizde de çalışmalarda bulunmak, 

20.10- Şube merkezine ulaşan gençlik konuları ile ilgili gerekli değerlendirmeleri 

yaparak Şube Başkanı’na görüş bildirmek, 



20.11- Üniversiteler, siyasi partiler, sendikalar, kitle örgütleri, meslek örgütleri, 

kulüpler, dernekler, vakıflar ve topluluklar ile iletişim ve işbirliği yaparak gençlik 

alanında çalışmalar yapmak, 

20.12- Gündem ile ilgili gençler arasında gerektiğinde anket yaparak veya yaptırarak 

elde edilen sonuçları Şube Yönetim Kurulu’na, Şube Başkanı’na ve Gençlik Kurulu 

Başkanı’na sunmak, 

20.13- Gençleri ilgilendiren konularda oluşturulan ADD görüşlerini, siyasi parti ve 

diğer örgütlerle paylaşmak ve bu konuda etkili çalışma yapmak, 

20.14- Gençler ve gençlik ile ilgili gündemi takip etmek, gündem ile ilgili görüş 

oluşturarak Şube Yönetim Kurulu’na ve Şube Başkanı’na sunmak, 

20.15- Gençler ve gençlik ile ilgili gündem yaratacak çalışmalar yapmak, Şube Yönetim 

Kurulu’na, Şube Başkanı’na ve Gençlik Kurulu Başkanı’na sunmak 

20.16- Türk gençliğini Atatürkçü düşünce ışığı altında bir araya getirmek üzere 

çalışmalar yaparak, kurulun üye sayısını artırmak, 

20.17- Atatürkçü Düşünce Derneği şubelerindeki gençlerin hem şube hem de genel 

merkez çalışmalarına etkin katılımını sağlamak, bu gençlere yönelik sosyal etkinlikler 

planlamak, planlanan etkinliklerin uygulanması için Şube Yönetim Kurulu’na, Şube 

Başkanı’na ve Gençlik Kurulu Başkanı’na öneri sunmak, 

20.18- Çalışma alanları ile ilgili seminer, panel, konferans, yarışma düzenlemek, 

çalıştaylar yapmak, bu konularda yapılacak etkinliklere katılmak, 

20.19- Konularında çalışma yapmak üzere üyeleri arasında alt kurullar oluşturmak, 

20.20- Şube Yönetim Kurulu ve Şube Başkanı tarafından Şube Gençlik Kolu’nun 

çalışma alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

20.21- ADD Genel Merkez Gençlik Kurulu tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak, 

verilecek görevleri yerine getirmek, 

20.22- Gençlik Genel Kurulu delegelerini seçmek temsilcileri seçimle belirlemek. 

İŞLEYİŞİ; 

Madde 21- 

21.1- Şube Gençlik Kolları, Şube Başkanı’nın gözetiminde Gençlik Kurulu’na bağlı 

olarak çalışmalarını yürütür. 



21.2-İl düzeyinde yapılacak tüm gençlik çalışmalarında, Şube Gençlik Kolunun 

önerileri alınır, karar Şube Yönetim Kurulu tarafından verilir. 

21.3- Şube Gençlik Kolu, çalışmaları sonucunda hazırlayacağı raporları, Şube Yönetim 

Kurulunda görüşülmek üzere Şube Başkanı’na teslim eder. 

21.4- Şube Gençlik Kolu, ADD GYK veya Genel Başkan tarafından görüş oluşturulması 

talep edilen konular hakkında; gerekir ise kurul üyeleri arasından belirlenecek 

üyelerden oluşturulacak alt kurullar aracılığı ile görüş oluşturarak gereği için ADD 

Gençlik Kurulu’na sunar. 

21.5- Şube Gençlik Kolu, Şube Yönetimi gözetiminde ADD Şubeleri nezdinde toplantı, 

seminer, paneller ve çalıştayları düzenler. 

21.6- Şube Gençlik Kollarının Genel Merkez tarafından düzenlenen ulusal ve bölgesel 

kamplar ile konferans, çalıştay, Genel Kurul katılım masrafları şubeler tarafından 

karşılanır. 

YAPISI 

Madde 22- 

22.1- Şube Gençlik Kolu, 18 – 30 yaş arasındaki üye gençlerden oluşur. 

22.2- Şube Gençlik Kolu, ayda en az bir kez toplanır. Toplantı yeter sayısı üye sayısının 

yarısından bir fazladır, karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. 

Bunun dışında, Şube Başkanı’nın istemi ile gündemi daha önceden belirlenmiş olarak 

toplantı yapabilir. 

22.3- Toplantıya çağrı, gündem içermek koşuluyla, telefon, faks, ADD Web’ de ilan, 

elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir. 

22.4- Şube Gençlik Kolu tarafından kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, yılda üç 

kez toplantıya katılmayan Gençlik Kolu üyesi ile ilgili tutulan tutanaklar, üyeliğin 

düşürülmesi için Şube Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Şube Yazmanı’na verilir. 

22.5- Şube Gençlik Kolu, gerektiğinde seminer, panel, konferans ve diğer etkinlikleri, 

şube yönetim kurulunun onayını alarak ilgili diğer kurullar/kollar ile birlikte de 

düzenleyebilir. 

22.6- Şube Gençlik Kolu, yaptığı çalışmaları ADD Web’ de yayınlanması için Gençlik 

Kurulu’na gönderir. 

22.7- Şube Gençlik Kolu, davetli olduğu, seminer, sempozyum, panel vb toplantı ve 

davetlere Gençlik Kolu adına katılacak üye önerilerini Şube Başkanına sunar. 



22.8- Şube Gençlik Kolu, görev alan üyelerin görevlerini her aşamada izlemek ve 

desteklemekle görevlidir. 

22.9- Şube Gençlik Kolu, gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir ve bu alt kurullar 

arasında görev dağılımını yapar. 

22.10- Şube Gençlik Kolu, üyeleri arasında eşitlik ve adil dağılım ilkesi gereğince 

görevlendirme yapar. 

22.11- Şube Yönetim Kurulu seçimlerini takip eden 60 gün içerisinde Şube Gençlik 

Kolu üyeleri toplantı yaparak, kendi aralarında yapacakları seçim ile, genç üye sayısı; 

10 kişiye kadarsa 3,  

11 - 20 kişi arasında 5 

21 ve daha fazla sayıda ise 7  kişilik Şube Gençlik Kolu Yönetimini belirler. 

 Seçimle belirlenen isimler atanmak üzere Şube Yönetim Kurulu’na sunulur. Şube 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında Gençlik Kolu Yönetim Kurulunun atamasını yapar. 

Şube Gençlik Kolu Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu görev süresi kadar süre ile 

görev yapar. Toplantı, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır. Karar,   katılanların 

salt çoğunluğu ile alınır. 

YÖNETİMİ 

Madde 23- 

23.1-Şube Gençlik Kolu Başkanı: Gençlik Kolu Yönetim Kurulu kendi arasından 

başkanı seçimle belirler ve Şube Yönetim Kurulu’na önerir, ataması Şube Yönetim 

Kurulu tarafından yapılır. Görev süresi Şube Yönetim Kurulu görev süresi sona 

erdiğinde sona erer. Gençlik Kolu Başkanı; toplantılara başkanlık etmek, gelen işleri 

Gençlik Kolunun bilgisine sunmak, Gençlik Kolunca yapılacak görevlendirmelerin 

koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan etkinlikler ile 

ilgili Şube Yönetim Kurulunu bilgilendirmek, etkinlik planını Şube Yönetim Kurulu’na 

sunmak, Gençlik Kolunun olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli 

önlemleri almak, Genel Merkez Başkanlar Kurulu toplantılarına katılmak, Gençlik 

Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları Gençlik Koluna aktarmakla 

görevlidir. 

23.2-  Gençlik Kolu Başkan Yardımcıları: Gençlik Kolu Yönetim Kurulu kendi arasından 

1 başkan yardımcısını seçimle belirler ve Şube Yönetim Kuruluna önerir, atamaları 

Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Görev süreleri Şube Yönetim Kurulu görev 

süresi sona erdiğinde sona erer. Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı, görevlendirmelere 



ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Gençlik Kolu Başkanına yardımcı olmak, Gençlik 

Kolunun faaliyetlerinin gereği gibi yapılmasını sağlamak konusunda Başkana yardımcı 

olmak, Gençlik Kolunun tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri yürütmek ve bütün bu 

konularda Gençlik Kolu üyelerini bilgilendirmek, başkanın yokluğunda toplantılara 

başkanlık etmek, başkanın yokluğunda Gençlik Kolunu temsil etmekle görevlidir. 

23.3- Gençlik Kolu Yazmanı: Gençlik Kolu Yönetim Kurulu kendi arasından bir 

yazmanı seçimle belirler ve Şube Yönetim Kuruluna önerir, ataması Şube Yönetim 

Kurulu tarafından yapılır. Görev süresi Şube Yönetim Kurulu görev süresi sona 

erdiğinde sona erer. Yazman, Gençlik Kolu dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı 

yapmak, Başkan tarafından önerilen gündemi hazırlamak ve üyelere zamanında 

ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak; Şube Yönetimi ile yapılan 

yazışmaları arşivleyerek saklamak, karar defterini tutmak ve imzalatmak, hazirun 

cetveli ve devam çizelgeleri tutmak, talep, şikâyet ve önerileri kayıt altına alıp Gençlik 

Koluna sunmakla görevlidir. 

23.4- Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman için Seçim Usulü; Seçimli toplantı Şube 

gençlik Kolu seçilmiş üye tam sayısı ile yapılır. Kararlar üye tam sayısının salt 

çoğunluğu ile alınır. 

GENÇLİK KAMPLARI 

Gençlik Kampları; Ulusal ve Bölgesel ölçekte Genel Merkez tarafından düzenlenir. 

İl/ilçe kapsamında yapılacak kamplar Genel Merkez Kamp tarihleriyle çakışmayacak 

şekilde Şube Yönetim Kurulu tarafından Gençlik Kolu ile birlikte planlanarak Genel 

Merkezin oluru ile gerçekleştirilir. Kamp programı tüm detayları ile Genel Merkezin 

onayına sunulmak zorundadır. 

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİ 

Madde 24- 

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Dernekler Kanunu, ADD Tüzüğü, ADD 

Disiplin Yönetmeliği, ADD Kurul, Kol ve Merkez Kuruluş, Görev ve Çalışma Usulleri 

Hakkında yönerge ve ADD Genel Merkez tarafından yayınlanan Genelge Hükümleri 

uygulanır 

YÜRÜTME: 

Madde 25- 

Bu Yönerge hükümleri ADD Genel Başkanlığı tarafından yürütülür. 

YÜRÜRLÜK: 



Madde 26- 

Bu Yönerge, GYK’nın 30/06/2019 tarih ve 09 nolu toplantısıyla kabul edilmiş ve 

04.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 


