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ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 
YAYIN YÖNETMELİĞİ 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

GENEL İLKELER 
 
AMAÇ 
Madde 1- Bu yönetmelik, Atatürkçü Düşünce Derneğince oluşturulacak Yayın 
Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma ilke ve yöntemlerini belirlemek 
amacıyla hazırlanmıştır. 
Bu yönetmelik esaslarına göre yayımlanacak olan; 
a -Süreli yayınlar dergi ve dergi eki, 
b -Kitap, 
c -Ansiklopedi, 
d -Gazete,  
f -Tanıtıcı yayınlar (bülten, broşür ve katalog gibi basılı yayınlar)   
g -Basılı olmayan e-kitap, e-dergi, CD, DVD ve benzeri manyetik depolama 
üniteleri ile elektronik yayınların seçilmesi, gerekli olanların tercüme ettirilerek 
yayımlanması ve diğer iş süreçlerinde uyulacak esasları belirlemek, Atatürkçü 
Düşünce bibliyografyalarının yayınlanması, uluslararası kurum ve kuruluşların 
sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve sanatsal alandaki gelişmelere ilişkin 
yayınlarından gerekli görülenlerin tercüme ettirilmesi ve basılması dağıtımı ve 
satışı, kamu ve özel televizyon ve radyolarında yayınlatılması, ADD tarafından 
düzenlenen eğitim çalışmalarında yer alan tez, çeviri, makale, araştırma konuları 
ve benzeri bilgi ve belgelerin kitlelere ulaştırılması için Yayın Kurulu oluşturulması 
ve anılan kurulun çalışma esaslarını, görev ve yetkilerini düzenlemektir. 
 
KAPSAM 
Madde 2-Bu yönetmelik, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından hizmete 
sunulacak basılı ve basılı olamayan yayınları kapsar. 
 
DAYANAK 
Madde 3- Bu yönetmelik Atatürkçü Düşünce Derneği tüzüğü ve Dernekler Kanunu 
mevzuatına göre hazırlanmıştır. 
 
TANIMLAR 
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen; 
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ADD    :Atatürkçü Düşünce Derneği’ni 
Genel Başkan   :Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı’nı  
GYK     :Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu’nu Yayın 
Kurulu   :Atatürkçü Düşünce Derneği Yayın Kurulu’nu   
Tüzük    :Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü’nü 
Genel Kurul   :Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Kurulu’nu  
Program :Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezince kabul 

edilen Çalışma Programını 
Eser    :5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunundaki eseri 
Genel Yayın Yönetmeni  :Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yürürlüğe 
koyulan bu yönetmelik çerçevesinde tüm yayınları yönetecek kişiyi ifade eder.  
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

YAYIN KURULU VE ESERLERİN İNCELENMESİ 
 
Madde 5- Yayın Kurulu, Genel Başkanın önerisi ve Genel Yönetim Kurulu kararıyla 
belirlenen en az (5) beş kişiden oluşur. Bu sayı gerektiğinde Genel Yönetim 
Kurulunca artırılabilir. Yayın kurulu gerektiği zamanlarda konu ile uzmanlaşmış 
kimselerden yararlanabilir.  
Yayın Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nun görev süresince görev yapar.  
Yayın Kurulunun boşalan üyeliklerine aynı yöntemle kalan süre için yeni üyeler 
belirlenir. 
Genel Başkan, yayın kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. 
Yayın kurulunun sekretaryası Genel Sekreterlik tarafından yürütülür. 
 
 
Toplantı ve Kararların Alınması 
Madde 6-Yayın Kurulu kendi programı doğrultusunda veya Kurul Başkanı’nın 
daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar; üye sayısının salt çoğunluğuyla 
alınır.  Oyların eşit olması halinde Başkanın kullandığı oy çoğunluk tarafını belirler.  
Yayın kurulu üyelerine ait eserlerin görüşülerek karara bağlandığı toplantılara eser 
sahibi üye katılamaz.  
 
Yayın Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Madde 7- Derneğin amacı ve çalışma programı doğrultusunda, Atatürkçü Düşünce 
sistemine, Kurtuluş Savaşı ve süreci doğrultusunda kadrolara, Cumhuriyetin 
kazanımlarına, Atatürk devrim ve ilkelerine yönelik her türlü haksız ve yersiz 
eleştiriye yanıt vermek, ülke bütünlüğüne ve ulusal birliğe zarar verecek eylem ve 
söylemlere Atatürkçü bakış açısından  karşılık vererek ulusu bilgilendirmek başta 
olmak üzere; 
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a) Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından aylık veya daha uzun dönemli süreli 
yayın çıkarılmasına karar vermek, çıkarılacak yayınların ilkelerini, biçim 
yönünden geliştirilmesini ve düzenli olarak yayınlanmasını sağlamak, 

b) Eserlerin Atatürk ilkeleri ışığında insan ve yurt sevgisi, barış, hürriyet ve 
laiklik düşüncesi gibi anayasal prensipler ışığında, milli menfaatler ışığında, 
Türk dilinin zengin varlığından yararlanarak herkesin anlayabileceği yaşayan 
Türkçe olması ilkesiyle kabul edilmesine, 

c) Derneğin yıllık etkinlik plan ve bütçe olanaklarına uygun olarak, yayınların 
içerik ve biçim yönünden format dahilinde geliştirilmesini ve düzenli bir 
periyotla yayınlanmasını sağlamak, 

d) Yayınlanacak olan dergi ve diğer yayınların yayın ilkelerini belirleyerek genel 
sekreterliğe görüş belirtmek, 

e)  Yayınlanacak eserlerin derneğin yıllık etkinlik planları çerçevesinde, mali 
olanakları göz önüne alarak yayınlatılması, çoğaltılması veya sanal ortama 
aktarılmasını kararlaştırılmak, 

f) Yayınlanacak periyodik dergi ve kitapların yayın ilkelerini belirleyerek bu 
ilkeler doğrultusunda yayınlanmasını sağlamak, 

g) Yayınlanacak olan periyodik ve kitapların baskı öncesi teknik özelliklerini 
belirlemek ve gerekli şartnameleri hazırlamak, 

h) Görsel eser ve dokümanların toplanması, değerlendirilip seçimlerinin 
yapılması ve yayına verilmesi, 

i) Uluslararası kurum ve kuruluşların ilgili yayınlarını izlemek, gerekli 
görüntülerin çevirisine karar vermek, 

j) Yerli ve yabancı periyodik yayınlara abone olunması, gerekli kitapların satın 
alınması konusunda ki istemleri incelemek ve karara bağlamak, 

k) Atatürkçü düşünde alanında, toplumsal gereksinimlere uygun olarak 
belirlenecek araştırmacı veya araştırmacılara ansiklopedi ve bibliyografya 
hazırlatıp yayınlanmasını sağlamak, 

l) Ulusal radyo ve televizyonlarla işbirliği yaparak Atatürkçü düşünce 
konusunda halkı aydınlatıcı yayınlar hazırlamak, yayın dizilerini saptamak ve 
bu dizilere eser hazırlayacak yazar ve çevirmenleri belirlemek, söz konusu 
eserleri yayınlatmak, 

m) Derneğin kütüphanesi için satın alınacak eserleri saptamak ve alımlarını 
karara bağlamak, 
 

Dergi (Düşün Dergisi) 
Madde 8- Derneğin süreli yayını olan “ Düşün Dergisi” nin yayımlanmasına 
ilişkin çalışmalar Genel Başkan tarafından görevlendirilen ADD üyesi ve Genel 
Yayın Yönetmeni ile Yayın Kurulu tarafından yürütülür. Yayın kurulu bir ya da 
birden çok dergi ve dergi eki çıkarılmasına karar verir. 
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Yayınlanacak Eserlerin İncelenme Yöntemi: 
Madde 9- Yayınlamak veya satın alınmak üzere dernek yönetimine önerilecek 
her türlü eser ya da kitabın yayınlanmasına Yayın Kurulu karar verir. 
Yayın kurulu üyeleri tarafından yazılan eserler ilgili üyenin katılmadığı 
toplantıda değerlendirilir. 
Periyodik dergi ve gazetelere abone olunması ve kitap satın alınmasına ilişkin 
eseri tanıtıcı bilgiler ve fiyatını belirtir proforma faturanın yer aldığı dosyalar 
yayın kurulunda görüşülerek karara bağlanır. 

 
İnceleme Sonunda Yapılacak İşler: 
Madde 10- İncelenecek eser veya işlenmelerin; 

a) Yayınlanması uygun görüldüğü takdirde belge üzerine “Yayınlanması 
Uygundur” ibaresi, 

b) Yayın kurulunca yapılan düzeltme,  çıkartma veya ekler yapılması 
durumunda; değişiklik listesi eklenerek  “yapılan değişikliklerle 
yayınlanması uygundur” ibaresi, 

c) Eserin yayına uygun görülmemesi durumunda üzerine “Yayınlanması 
uygun görülmemiştir” ibaresi yazılarak kurul üyelerince imzalanır.  
Farklı görüş sahibi üye olursa görüşünü belirtir.  

d) Eser sahibi (b) bendinde istenen değişiklikleri yapmadığı takdirde eserin 
yayınlanmasından vazgeçmiş sayılır. 
 

Değerlendirme İlkeleri: 
Madde 11-Yayın kurulu, yayınlanması istemiyle kurula gelen eserleri 
aşağıdaki ilkeler doğrultusunda değerlendirir. 
a) Biçimsel İlkeler: 

1 –Eser sahibinin daha önce yayınlanmadığını açıklayan imzalı beyanını 
ve eserini CD ya da e-posta yoluyla sunması. 
2 – Yayın kuruluna gelen yazıların iki aralıkla 12 punto ile yazılmış olması 
ve ADD’ nin açıkladığı yazım kurallarına göre yazılmış olması, 
3 – Yazı ekinde gönderilen fotoğraf, grafik, tablo, çizelge, şekil, harita ve 
bunlara benzer eser içeriğinin Word programı dışında baskı kalitesine 
uygun nitelikli ve mesaj taşıyıcı olması şeklinde hazırlamış olması gerekir. 
B –İçerik İlkeleri: 
1-Yayınlanmak üzere gönderilen belge ve bilgilerin suç unsuru 
taşımaması, 
2 – Atatürk devrim ve ilkelerine, ulusal çıkarlara ve ADD programına 
aykırı olmaması, 
3 – Atatürkçü düşünce ışığında toplum gereksinimlerini karşılamaya 
yönelik, her konuda bilgi verici, eğitici, öğretici ve tanıtıcı nitelikte 
bulunması, 
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4 – Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri tarafından düzenlenen, etkinlik 
katılımcıları, bilim çevreleri kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici 
olmaları, 
5 – ADD şubeleri ve üyeler tarafından düzenlenen her türlü faaliyetin 
bilimsel yöntemlere göre hazırlanmış program dahilinde hazırlanmış 
olmaları gerekir. 

 
Yayınlanmış Eserlerin Saklanması: 
 
ADD tarafından yayınlanan periyodik yayınlar, sesli ve görüntülü bütün 
eser ve işlenmelerin ilk ve son basılmış şekliyle örneklerinden onar adet, 
satın alınan eser veya işlenmelerden beş adet olmak üzere genel 
sekreterlik tarafından “Ahmet Taner Kışlalı”  kütüphanesinde saklanarak 
arşiv oluşturulur. 
ADD Genel Merkezine gelen eserlerden yayın kurulunca uygun 
görülenler genel sekreterlik tarafından kütüphane arşivinde saklanır, 
gerekli görülmeyenler iade edilir. Bu işin sorumlu birimi genel 
sekreterliktir. 
 
Telif Ücretleri 
Madde 12– Telif ve işlenme ücretleri ile basılacak eserlere ait inceleme 
ücretleri, yarışma, ısmarlama eser ücretleri gibi konulara ilişkin yöntem 
ve uygulama esasları GYK kararıyla belirlenir. 
 
Yürütme 
Madde 13 – Bu yönetmelik hükümlerini ADD Genel Başkanı yürütür. 
 
Yürürlük 
 Madde 14- Bu yönetmelik GYK’nın 30/06/2019 tarih ve 09 nolu 
toplantısıyla kabul edilmiş ve 04.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


