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Değerli yol arkadaşlarım !
Türk Kurtuluş Savaşının ve akabinde
gerçekleştirilen Aydınlanma Devriminin
başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’un 100.,
Derneğimizin kuruluşunun 30. Yılında
Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu bu yılı
"Atatürk’ün İzinde Milli Mücadele Yılı” olarak
ilan etmiştir.
Kurtuluş Savaşını kazanan Şanlı
Ordumuzun çekirdeğini oluşturan Kuvva-i
Milliye kuvvetleri; sivil ve asker aydınların
öncülüğünde, halkın bütün güçlerinin
bir araya gelmesiyle oluşan milli bir
örgütlenmeydi.
Tarih bize halkın içinde olmadığı hiçbir
mücadelenin başarıya ulaşamayacağını
öğretti. Bu bilinçle halkla diyalogumuzu
artıracak, 100 yıl sonra yeniden Kuvva-i
Milliye ruhunu canlandıracak projeler
geliştirerek, Türk Aydını ile Türk Halkını
derneğimiz çatısı altında yeniden bir araya
getirmek istiyoruz.
Karanlığa karşı, aydınlanmanın
örgütlenmesi olan derneğimiz, halkımızla
bütünleşerek oluşturacağı milli şuurla,
kaybettiğimiz Cumhuriyetin kalelerini yeniden
fethedecek, parlamenter sisteme dayalı,
demokratik, laik, kişisel hak ve özgürlükleri
garanti altına alan, Tam Bağımsız Türkiye
Cumhuriyetine yeniden kavuşacaktır.
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Türk Tarih ve kültürünü değiştirerek, kendi çıkarlarına
hizmet edecek yeni bir tarih ve kültür anlayışını yerleştirmek
isteyen emperyalistler, halkımızın dini duygularını istismar eden
Cemaat ve Tarikat öğretileriyle, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı
itibarsızlaştırma gayreti içindeler.
Türk Ulusunun bir Kültür ve Düşünce Devrimine ihtiyacı var.
Uygulayacağımız "Kültür Evi” Projesi, halkımızla iletişimimizi
artıracaktır. Ülkemizde yaşanan olumsuzlukların Atatürk ilke ve
devrimlerinden uzaklaşmış olmamızdan kaynaklandığını, yeniden
uyanışın bu değerlere sarılmakla mümkün olacağını anlatarak
süreci tersine çevireceğiz.
Proje incelendiğinde hedeflenen etkinliklerin hepsinin aynı
anda yapılamayacağı kanaati doğabilir. Umutsuzluğa kapılmamak
için öncelikle şartlarımızın en uygun olduğu bir etkinliği seçerek
çalışmaya başlayacağız. Giderek farklı dallarla zenginleştirip daha
çok kişiye ulaşacağız.
Halkımızın tam desteğini aldığımızda, standart bir Kültür
Evi bina projesi geliştirilerek, ülkemizin dört bir yanma, hatta
şehirlerimizin bütün kenar mahallelerine, nüfusu yoğun olan
köylere, aynı binalar yapılıp birer Kültür Evi Kompleksine
dönüştüreceğiz.
Atatürkçü Düşünce
milletimizin birliği ve
her türlü fedakarlığı
sorumlusu olarak, El
kolaylıklar diliyorum.

Derneği üyeleri, vatanımızın bütünlüğü,
Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması için
göstermekten çekinmeyeceklerdir. Proje
ele verip yine başaracağımız inancıyla
Dr. Arif Güvenir
Atatürkçü Düşünce Derneği
GYK üyesi ve İç Ege Bölge Sorumlusu
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1 . PROJENİN İSMİ: ADD Kültür Evleri
2.

PROJE ALANI: Şehir merkezlerinde, işçi ve köy kökenli nüfusun yoğun

olarak yaşadığı kenar mahallelerde uygulanacaktır.
Öncelikle fiziki mekân sağlanacaktır. Müstakil ev, apartman dairesi,
eğitime uygun herhangi bir yapı.

NOT: Uşak ADD "Ödev Evi" adıyla, müstakil iki katlı bir binanın zemin katını
kiralayarak projeye başladı.

3.

PROJE ÖZETİ: Kültür Evi projesi, Atatürkçü Düşünce Derneği

Şubelerince, işçi ve köy kökenli ailelerin yoğun yaşadığı kenar mahallelerde
uygulanacaktır.
Altı yıldır Uşak Şubemizce başarıyla uygulanmakta olan proje,
uygulandığı mahallede halkımızla diyaloğumuzu artırmış, gönüllü öğretmen
olarak hizmet veren üniversiteli gençlerimizin toplumun farklı kesimlerini
tanıma, onlarla iletişim kurma gibi sosyal yönlerini geliştirerek hayata
hazırlanmalarına katkı sağlamıştır ve sağlamaya da devam edecektir.
Halkın içinde olmadığı hiçbir mücadelenin başarılı olamayacağı
gerçeğinden hareketle Kültür Evi Projemizin, ülkemizin dört bir yanma
yayılmış olan Atatürkçü Düşünce Derneği Şubelerince uygulanarak
yaygınlaştırılması düşünülmektedir.
Bilindiği üzere cemaat, tarikat ve siyaset üçgeni aracılığı ile özellikle
kırsal kesimdeki çocuklarımıza eğitim öğretim yardımı görüntüsü altında,
küçük beyinleri tam bir cumhuriyet düşmanı olarak yetiştirmekte olan
gerici kuruluşlar çağdaş yaşam tarzını, dinsizlikmiş gibi göstererek, ortaçağ
zihniyeti ileçocuklarımızı şekillendirilmeye çalışmaktadır.
Kültür Evlerinin amacı ise geleceğin yetişkinleri olan çocuklarımızı
bu karanlık güçlerin etkisinden kurtarmak ve böylece ülkemizin aydınlık

5

E't

■İM,

-PR O JE SI-

geleceğine katkı sağlamak, aynı zamanda onların eğitim-öğretimde fırsat
eşitliğini yakalamaları için akademik destek de sağlamaktır.
Dinci kuruluşların etkisi ile özellikle dini duyguları yoğun yaşayan,
ekonomik ve sosyal olarak geri kalmış kenar mahallelerde, Atatürk ve Atatürk
devrimlerine karşı gelişmiş olan olumsuz duygu ve düşünceleri kırmak, bu
devrimlere sahip çıkan, Cumhuriyet yönetimini benimseyen ve koruyan
bireyler yetiştirmek toplumun geleceği açısından oldukça önemlidir.
Destek Alınabilecek Kuruluşlar
A-Ulaşılmak istenen hedef kitleyle iletişimimizi sağlamak için, eğitim
sendikalarıyla diyaloga geçerek, bölgede bulunan okullardaki sendikalı
öğretmenlerce öğrencilerin ödev evine yönlendirilmesi sağlanmaya
çalışılacaktır.
B-Mahalle muhtarlarından çocukların Ödev Evlerine yönlendirilmesine/
bilgilendirilmesine ilişkin destek alınacaktır.
C-Atatürk devrimlerini benimsemiş, demokratik, laik, tam bağımsız
Türkiye Cumhuriyetine inanan siyasi partilerin mahalle temsilcileri ile
iletişime geçilerek destek istenecektir.
D-Diğer demokratik kitle örgütü temsilcilerinden destek sağlanacaktır.

4- PROJENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ
1923 Aydınlanma devrimiyle kurulan,siyasal,sosyal, askeri, ekonomik tam
bağımsızlığını kazanarak, dünya milletleri içinde onurlu yerini alan Türkiye
Cumhuriyeti devleti, kendi ihtiyaçlarına özgü geliştirmiş olduğu kalkınma
modeliyle sosyal ve ekonomik alanda büyükgelişmeler göstermiştir.
Emperyalizm üretim ekonomisi üzerinde yükselen, Ulus Devletlerin
ulusal pazarlarına hâkim olabilmek için, üretim araçlarını ve üretici güçleri
yok ederek, kendine bağımlı, üretmeyen sadece tüketen bir toplum yaratmak
istemiştir. Yerli işbirlikçileriyle hedefine büyük ölçüde ulaşmıştır.
Amacımız yapacağımız sosyal projelerle, Atatürkçü Düşünce Derneğinin
halk nezdinde, kabulünü artırarak, Kuvva-i Milliye örgütlenmesinde olduğu
gibi mücadeleyi halkla birlikte yürütmektir.
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Tarihte başarılı olmuş devrimlere bakıldığında, aydınların öncülüğünde
örgütlenmiş kitleleri görürüz. Hedefimiz yetişmiş Türk aydını ile halkımızı
buluşturarak, Atatürk ilke ve devrimlerini sürekli kılmaktır.

5. PROJENİN GEREKÇESİ
Atatürk’ün ölümünden ve özellikle ikinci dünya savaşı sonrası dünya
siyasetine hâkim olan soğuk savaş ikliminde, ülkemiz Atlantik ittifakı içinde
yer almasıyla siyasal ve ekonomik bağımsızlığını peyder pey yitirmeye
başlamıştır.
ABD'nin SSCB'yi güneyden kuşatmak amacıyla uygulamaya koyduğu
Truman Doktrini çerçevesinde oluşturmaya çalıştığı İslami yeşil kuşak
politikasına uygun olarak, ülkemizde tarikat ve cemaatler desteklenerek
demokratik, laiküniter ulus devlet anlayışı yıkılmaya çalışılmıştır. Özellikle
12 Eylül faşist darbesiyle tarikat-cemaat yapılanması desteklenerek, aklı
ve bilimi önceleyen, bireysel hak ve özgürlükler temelinde yükselen çağdaş
demokratik yaşam gerilemiş, orta çağ zihniyeti topluma hâkim olmaya
başlamıştır.
2002 yılından itibaren siyasal İslam iktidar olmuş, Atatürk ilke
ve devrimleriyle şekillenmiş,demokratik,laik güçler ayrılığına dayalı
parlamenter sistem yıkılarak tek adam rejimine geçilmiştir.
Yapılacak sosyal sorumluluk projeleriyle derneğimizin etkinliği
artırılarak,mistizmin etkisi altınaalınarak uyutulan halkı, aydınlatma görevini
daha etkin bir şekilde yerine getirecektir.Ekonomik ve sosyal olarak geri
kalmış bölgelerde, ilk ve ortaokulçağındaki çocuklara Atatürk’ün, kurduğu
cumhuriyetin temel değerlerini, milli birlik ve beraberliğin önemini, vatanın
ve milletin dil, din ve etnik yönlerden bölünemeyeceği gerçeği kavratılarak,
aynı ülkü etrafında birleştirecektir.
Aynı zamanda gönüllü öğretmenlik yapan üniversite öğrencileri, velilere
ve öğrencilere, okumanın önemihakkında, kadın erkek ilişkilerinde olumlu
örnek oluşturacaklardır.Örnek vermek gerekirse öğrenci velilerinden bir
babanın itirafı bizi çok duygulandırmıştır. İfadesi aynen şöyledir: "Bu gençleri
gördükçe, içim sızlıyor. Kızıma, haksızlık etmişim. Keşke okutsaydım.”
Verilebilecek çok sayıda örnek mevcuttur. Bu ve benzeri geri bildirimler
7

¡¿ a * £ îâ * a , Ü .'iA *'
-PROJESİ-

almamız bizde iyi örnek olduğumuz ve doğru yoldan yürüdüğümüz
duygusunu uyandırmaktadır.
Halen aktif olarak çalışan ve emekli olan gönüllü öğretmenlerimizin
deneyimlerini, gençlik kollarımıza aktarmaları, kendi denkleri yanında
gençlerimizi bir adım öne çıkaracaktır.

6. PROJENİN METODOLOJİSİ (UYGULAMA PLANI)
A- Proje üç dönemden oluşmakta ve 12 ayı kapsamaktadır.
1- Eğitim ve öğretimin başladığı birinci dönemi
2 - Eğitim ve öğretimin ikinci dönemi
3 - Yaz tatili
Projeye eğitim ve öğretimin başladığı eylül ayında başlanabileceği gibi,
ikinci yarıyıl tatili ve yaz tatilinde de başlanabilir.
B-Projeye Destek Veren Örgütler
1Sendikalar: Bölgede bulunan ilköğretim ve ortaokullarda çalışan
destekçi sendika üyesi öğretmenlerin öğrencileri yönlendirmeleri sağlanacak
2- Mahalle muhtarı: Mahalle muhtarlarıyla iletişime geçilerek
öğrencilere ve velilere verilecek eğitim desteği hakkında bilgilendirmeler
yapılarak, mahalle sakinlerinin katılımları sağlanacaktır.
3Demokratik kitle örgütü temsilcileri: Bölgede bulunan kitle parti
temsilcilerinin ilişkilerinden de yararlanılarak halkın kabul ve katılımı
sağlanacaktır.
C-Proje Ekibi Görev Tanımları Ve Yapılabilecek Faaliyetler
1-Aktif çalışan gönüllü öğretmenler: Hedef kitle (öğrenciler) okul
çıkışı Kültür Evine geleceklerinden, öğretmenlerimizden kendilerinin
belirlediği haftanın herhangi bir günü, mesai bitiminden sonra iki saatini
derneğe ayırmaları sağlanacaktır. Bu süre zarfında öğrencilerin ödevlerini
yapmalarına, kitap okumalarına vs katkı sunmaları istenecektir. Uşak ADD
Ödev Evinde öğrenciler saat: 15.30 gibi geliyorlar, 17.30 derslerini bitirip
evlerine gidiyorlar.
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Mesai sonrası
öğretmenlerimizin
katkılar

2-Emekli gönüllü öğretmenler:
Emekli öğretmenlerimiz istedikleri zaman geleceklerdir. Hem mesleki
hem yaşamsal deneyimlerini, öğrenciler ve gençlik kollarımızla paylaşmaları
sağlanacaktır.

Emekli öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Emekli öğretmenlerimiz görev başında

Her eğitim öğretim yılı başında ihtiyacı olan öğrencilerimize, önlük,
ayakkabı vs. gibi yardımların yanında, yarıyıl ve yılsonu karnelerini
aldıklarında, "Karne hediyesi" verilmektedir. Böylece hem az da olsa
ailelerine bazı ihtiyaçların karşılanması hususunda destek sağlanmakta hem
de öğrencilerin motivasyonu arttırılmaktadır. Bu ve benzeri yardımların
sağlanması Ödev Evlerinin amacına ulaşabilmesi açısından oldukça
önemlidir.
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3-Gönüllü meslek öğretmenleri (el işi, dikiş nakış, satranç, saz, gitar
vs.): Kültür Evlerine öğrenciler okul sonu geldiklerinden, bina günün belli
saatlerinde işlevsiz kalmaktadır.
Uşak ADD Ödev Evi sabahtan saat: 15.00'a kadar boş kalmaktaydı. Bu
süreyi değerlendirmek için mahallede kadınlarımıza yönelik el işi, dikiş
nakış, resim, müzik vs gibi kursların verilmesi düşünülmüştür.
El işi, dikiş nakış gibi kurslar sonucu kadınlarımızın ürettikleri
ürünleri,düzenleyeceğimiz "El Emeği Göz Nuru" adlı kermeslerle satışlarını
sağlayarak, azda olsa ev ekonomisine katkı sağlamalarısonraki etkinliklerin
devamı için teşvik edici olacaktır.
İlk okul, orta okul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik, resim,
müzik, çeşitli enstrüman kursları düzenlenebilir. Bu tür kursların, gönüllü
öğretmenler bulunduğu takdirde oldukça verimli olduğu görülmüştür.
Örnek: Uşak ADD Ödev Evinde bir işadamının eşi satranç hocası olarak katkı
sağlamış, h er öğrenciye bir satranç takımı hediye etmiş ve başarılı bir kurs dönemi
geçirilmiştir.
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Çocuklarımız satranç öğreniyor Müzik Kurs ve dinletileri

4-Gönüllü üniversite öğrencileri (Derneğin bursiyer öğrencileri):
Üniversite öğrencileri gençlik kollarımızın üyeleri olarak, projenin olmazsa
olmazlarındandır. Hangi bölümü okuyor olurlarsa olsunlar, ilkokul ve
ortaokul öğrencilerine yardımcı olabilmektedirler.

Özellikle ilkokul düzeyindeki çocuklar anneleriyle birlikte geldiklerinden,
gençlerimiz kadın erkek ilişkilerive velilere eğitimin önemini anlatmak
açısından olumlu örnek oluşturmaktadırlar.
Ödev Evinde gönüllü öğretmenlik yapanlara ve dernek faaliyetlerine
katılanlara, burs vererek gençlerimizin devamlılığı sağlanabilir.
5-Yaz tatilinde yaz okulu açılacaktır.
Yaz okulunda oluşturulacak kütüphaneden de yararlanılarak, Kurtuluş
Savaşı ve Atatürk ilkeleri konulu çizgi filmler ve görsellerle Cumhuriyetin
temel değerleri öğretilecektir.
ıı
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Kirigami öğretmenimizin eğitimi Gitar hocamızın çocuklara dersi ve dinletisi

D-Hedef Grup Üzerinde Beklenen Etkiler
Proje süreklilik arz ettiğinden, halkla diyalogu sağlayacak, Atatürk'e
ve Atatürk devrimlerine karşı olumsuz tutum ve önyargıları yıkacak,
derneğimizin halkın sorunlarıyla ilgilendiği gerçeği ile toplum nezdinde
etkinliği ve kabul edilebilirliği artacaktır.

Ramazan ayında bir üyemizin katkılarıyla verdiğimiz İftar yem eği

Aynı zamanda bugün yaşadığımız sorunların Atatürk ilke ve
devrimlerinden uzaklaşmaktan kaynaklandığı, kurtuluşun ise demokratik,
laik, parlamenter sisteme dayalı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetiyle
sağlanabileceğini anlatma fırsatımız doğacaktır.
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E-Proje Harcama Kalemleri
> Kullanılacak binanın kira, elektrik, su, internet, yakacak gibi standart
giderleri
> Her eğitim ve öğretim yılı başında öğrencilere verilen kitap, kırtasiye,
çanta, önlük vs yardımları
> Her dönem sonu verilen karne hediyeleri,öğrenci ve velilerle yapılacak
piknik, tiyatro ve kültür gezisi giderleri
> Ödev Evi yada Kültür Evlerinin açık kalmasını sağlamak amacıyla
alman elemanın maaşı
> Gençlik kollarından gönüllü
öğretmenlik yapanlara burs
imkânısağlanması başka bir harcama kalemini oluşturmaktadır.
> Kadınlarımıza yönelik el işi vs kurslarında kullanılacak malzemelerin
de kursiyerlere maddi yük olmaması açısından dernek tarafından
karşılanması düşünülmektedir.

F-Sürdürülebilirlik ve Riskler
Projede belirtilen etkinlikler, derneğimiz tüzüğünün 5. maddesi f ve g
bentlerinde açıkça belirtilmiştir.
f) Eğitsel, öğretsel, ekinsel, bilimsel ve tüm toplumsal çalışmalar için
gerekli yönetsel olurları alarak; okul, derslik, yurt, konukevi, pansiyon,
kitaplık, okuma odaları, kültür ve sanatevi açar ya da açtırır; sanat, ekin,
turizm, spor ve öbür toplumsal içerikli çalışmalar yapar ve bu konularla ilgili
dil öğretimi, el becerileri, uzmanlık amaçlı folklor, tiyatro, ulusal oyunlar
13
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ve benzeri tüm dallarda kurslar düzenler, bu konularda ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yaparak başarılı olanlara belgeler, yaraşır olanlara ödül
ve burs verir.
g) Giderleri karşılamak amacıyla sergi, spor, kültür, sanat ve eğlence
etkinlikleri, toplantılar, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve panayırlar
düzenler, yaz okulları, kamplar, aşevleri, tesisler açıp işletebilir (Üye
olmayanlarla küçük yaştakilerin spor ve sanat etkinlikleriyle eğitim ve
öğretim vb. çalışmalarından yararlanmaları velilerinin oluruyla Yönetim
Kurulu kararma bağlıdır).
Yapacağımız çalışmalar tüzüğümüzde açık bir şekilde belirtilmesine
rağmen, iktidar engellemek için fırsat kollayacaktır. Kurumun devamlılığını
sağlayabilmek için, izinsiz eğitim öğretim yapmak, kaçak dershane açmak
gibi suçlamalarla kapatılma riskine karşı, eğitim öğretim yapıyormuş
görünümünden kaçınmamız gerekmektedir.
Milli eğitim müfettişlerinin soruşturması sonucu, iç düzenleme yapılması
gerektiği yönünde telkinlerde bulunulmuş, her odaya bir tabela yazılması
önerilmiştir.

Örnek:

Sıra oturma düzenleri grup çalışması şeklinde değiştirildi.
Üniversite hazırlık için öğrencilere verilecek kurslarda sembolik dahi olsa
ücret alınmamalıdır. Ders veren öğretmenlerin gönüllü olması sağlanmalıdır.
Özellikle kadınlarımıza yönelik kurslarda derneğimizle, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokolü
imzaladığımız takdirde Halk Eğitimi ücretsiz öğretmen göndermektedir.
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Protokol imzalanmadığında öğretmen görevlendirmelerinde, kursun 4000
ti gibi bir maliyeti olmaktadır.
Özellikle eğitim öğretime destek faaliyetleri halkta sempati uyandırmakta,
bağış miktarını arttırmaktadır. Yukarıda harcama kalemlerinde saydığımız
giderlerin büyük çoğunluğu bağışçılar tarafından karşılanmaktadır.
Kültür Evleri sayısını artırdığımızda, Kültür Evleri arası yarışmalar
düzenleyerek, ülke çapında çocuklarımızın kaynaşmasını sağlayabilir
veyerelden ulusal düzeye taşıyarak, halkın ilgisini çekebilir, bağışçı sayısını
artırabiliriz.
Ayrıca eğitimler ve kurslar dışında gençlik kollarımızın, buluşup
konuşacağı bir yer olarak, hareketli bir mekan özelliği taşıyarak dikkatleri
üzerine çekecektir.
Kültür Evine Gönül Desteği Veren Dostlarımız
Açılışımızın ilk yıllarında CHP milletvekili Birgül Ayman Güler,
Ümit Zileli ve Oda Tv’den Barış Terkoğlu ziyarette bulundular. Oda TV
haberleştirerek destek verdi. O gün "Işık Evlerine karşı, Ödev Evi açtılar”
diye başlık atmışlardı.

E

«Milliyet

ADD Uşak Şubesi Aybey
Mahallesinde bulunan
“ Ödev Evinde” 500 kişiye
aşure dağıttı. ADD Uşak
Şube Başkanı Arif Güvenir,
Muharrem Ayı nedeniyle
bu yıl başlattıkları aşure
dağıtımını geleneksel
hale getirmek istediklerini
kaydetti.

Gazeteci yazar Orhan Karaveli’de Ödev Evini ziyaret edip, bağışta
bulunmuştur.
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16 Nisan Referandumunda "HAYIR Konvuyu" üyeleri de ziyarette bulundular.

Derneğimizin yöneticileri de desteklerini esirgemediler.

GYK üyelerimizin ziyareti
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Basından diğer örnekler
dern eğ i
ü c r e t s iz d e r s v e r d iğ i
ile birlikte iftar yaptı

N E ÇIKANLAR

ÖDEV Evi nde

d a h a k o la y
ADD Uşak Şubesi'nin hayata geçirdiği proje 'Ödev Evi'nde gönüllü
öğretmenler, öğrencilere derslerinde yardımcı oluyor. Sorumlu Müdür
Ayşen Miray Böcekci, 'Eksik hissettikleri derslerde çalışıyoruz. Kapıdan
giren öğrenci, kendisine duyulan sevgiyi hissediyor' dedi
a
^

HAlil YILMAZ

ATATÜRKÇÜ Düşünce Demeği
(ADD) Uşak Şubesi’nin hizmete açtığı
Aybcy ödev Evi. gönüllü ve emeldi öğ
retmenlerin çalışmalarıyla, öğrencilere
dçıskrindeyaıdımcıdu>Of.5-l8yaş arası
öğrencilere dere verilen, kırtasiye ve mim
birçok yardan yapılan Ayhey Ödev
Evi. öğretmenlerin emekleriyle besinci
yılını geride bıraktı. Ödev Evi Sorumlu
Müdürü Ayycn Miray Bûcekct. oğıtmok-fın
bakıç açıcı ve projenin içeririyle ilgili Aydaılik'a bilgi verdi.

MUTLULUK ÖNEMLİ
Pvdogopk (omıasyon eğitimi alan Böeekci. tesadüfen Ödev Eviyle tanıştığını
belirterek, söyle devam elti: "Bir gün go
cukları ödev yaparken gönlüm. O günden
■onra bir daha biç bırakamadım Binlerine
iyilik yapmanın ladini alan biri buna
bağımlı hale geliyor. Çok geç farkına var
dan öğretmen öbnak Klokgımı Çocuklara

ders çalıştıran öğretmenlerimizin kimisi
emekli, Umâadc üıüveısıe öğrencisi. Bu
lunduğumu* yerin kin» ADD Uyak Şube
üyelerinin bağılarıyla ödeniyor."

KAYITL1150 ÖĞRENCİ VAK
Aym zamanda ADD Uşak Şube Yö
nelim Kumlu üyesi dan Böcekti, ilkokul
birind raıdlan. bsc son snıfa kadar eğitime
gelen öğrenci olduğunu kaydederek, söz
lerini şöyle sürdürdü: “Okula başlamamış
çocuklar bile birimle resim yapmak için
eve geliyor. Daha geniş bir yere sahip ol
saydık, kreş de açmak inerdik. Öğrenci
lerimiz biri seviyor. Eksik hissettikleri
derslerde çalışıyoruz, beraber ödev yapı
yoruz. Çocuklarla konuştukça yeni Ekiricı
çıkıyor, yeni fikirlerle bitlikte daha kaliteli
eğilim ortamı oluşuyor. Kapıdan giren
öğrenci, kendirine duyulan sevgiyi hisse
diyor. Kayıtlı ISO öğrencimiz var. Bir ta
nesinin büe mutsuz olmasına irin sermeyiz
Veliler, bazen kek. pasla yapıpgetirisi ırf.ız
Umanın bu proje yaygınlaşır, ryrlıit irin
yartsaJntı iMıjururn "

KÜLTÜR EVLERİ AÇMA
YÖNERGESİ

b ir in c i b o l u m

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam:
Madde-1: Bu yönergenin amacı Atatürkçü Düşünce Derneği Kültür Evleri
açma ve İşleyişinin İlkelerini belirlemektir. Kültür Evleri kuruluş, görev yetki
ve sorumlulukları ile çalışma İlke ve yöntemlerini kapsar.
Dayanak:
Madde-2: Bu yönerge medeni yasa, dernekler yasası ve Atatürkçü Düşünce
Derneği Tüzüğü temel alınıp, Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü’nün 5.
Maddesi (f) ve (g) bendine dayanılarak hazırlanmış olup açıklık bulunmayan
konularda bu dayanaklar gözetilir.
Tanımlar:
Madde-3: Bu yönergede geçen
a- ADD
b- GYK
cdefgh-

i-

: Atatürkçü Düşünce Derneğini
: Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Yönetim Kurulunu
ADD Genel Başkanlığını
Genel Başkan
ADD Genel Sekreterliğini
Genel Sekreter
GYK’ca görevlendirilen
Proje Sorumlusu
Proje Sorumlusu GYK üyesi
Projeyi uygulayan Şubenin
Bölge Sorumlusu
Bölge Sorumlusu
Yurt geneline yayılmış
Şube Başkanı
ADD Şube Başkanlarını
Kültür Evi Sorumlu Müdürü: Atatürkçü Düşünce Derneği,
Genel Yönetim Kurulunun onayıyla,
Şube Başkanınca atanan sorumluyu
Açılacak olan kurslarda
Gönüllü öğretici
gönüllü öğreticileri

Yönerge

Bu yönergeyi İfade eder
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İKİNCİ BÖLÜM
Görevler,Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi
Görevler:
Madde-4 Projenin amacına uygun olarak ADD Tüzüğünün 5. Maddesi (f)
bendine göre, görevler şöyledir,
a- Şube Yönetim kurulunca, Kültür Evi açma kararının alınması ve GYK’ya
başvuruda bulunmak
b- Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, işçi ve köy kökenli nüfusun
yoğun olarak yaşadığı kenar mahallede, Kültür Evine uygun bir yer temin
etmek,
c- Başkan, Genel Sekreter, Proje sorumlusu ve Şubenin bulunduğu bölge
sorumlusunun gerekli inceleme yapmak için komisyon oluşturması
d- Temin edilen yerin fiziki şartlarına göre, toplantı salonu, okuma salonu/
kütüphane, çalışma atölyesi, müzik atölyesi, resim atölyesi, yönetici
odası, mutfak vb. bölümler oluşturmak,
e- Belirlenen bölümlere amaca uygun olarak, araç gereç temin etmek
f- Şube Başkanınca Kültür Evi Sorumlu Müdürü atamak için GYK’ya öneride
bulunmak
g- Sorumlu Müdürce gerekli insan kaynaklarının temini
h- Gönüllü öğreticilerin, öğretim programlarının planlanmasının yapılması
i- ADD’nin amaçları doğrultusunda Kültür Sanat etkinlikleri için programlar
yapar. Programları uygulamak için GYK’nun onayına sunar.
j- Dönem sonlarında öğrenci ve katılımcıların ödüllendirir
Teşkilat Şeması:
Madde-5 Kültür Evi teşkilat şeması
Genel Başkan
Genel Sekreter
Proje Sorumlusu
Projenin Uygulayan Şubenin Bölge Sorumlusu
Şube Başkanı
Kültür Evi Sorumlu Müdürü
Gönüllü öğreticiler
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden temin edilen öğreticiler.
20
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Görev Dağılım Çizelgesi:
Madde-6 Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedeniyle ,görevi
devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin
bilgileri içeren görev dağılım çizelgesi, yenilenmesi ve/veya güncellenmesi
halinde birim amiri tarafından onaylanarak personele imza karşılığında
duyurulur.
Kültür Evi Görev Dağılım şeması:
Genel Başkan
Genel Sekreterlik
Proje Sorumlusu
Projenin Uygulandığı Bölge Sorumlusu
Şube Başkanı
Kültür Evi Sorumlu Müdürü
Gönüllü Öğreticiler
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden temin edilen öğreticiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birimler ve Görevleri
1- GENEL BAŞKAN: Kültür Evi açma taleplerini GYK da görüşmesini
sağlamak ve gerekli görevlendirmeleri yapmak
2- GENEL SEKRETERLİK: Proje sorumlusu ile GEREKLİ yazışmaları
işbirliği ve uyum içinde yapmak
3- PROJE SORUMLUSU: Bölge Sorumlusu ve Şube Başkanıyla iletişime
geçerek, projenin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak
4- BÖLGE SORUMLUSU: Proje Sorumlusu ile Şube Başkanı arasında
iletişimi sağlayarak uyum içinde çalışmalarını sağlamak
5- ŞUBE BAŞKANI: Kültür Evi için fiziki ortamı sağlamak ve Atatürk
ilkelerini, devrimlerini, Cumhuriyetin temel felsefesini benimsemiş,
gerekli donanıma sahip gönüllüleri temin etmek, sorumlu müdür
görevlendirmek
6- SORUMLU MÜDÜR: Kültür evi faaliyetlerini organize etmek
7- GÖNÜLLÜ ÖĞRETİCİ: Uzmanlık alanının yanında, zaman zaman
katılımcılara Kemalist ideolojik vurgular yaparak, Atatürk ilke ve
devrimlerinin toplum tarafından öğrenilmesine katkı sunmak.
21
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DORDUNCU BOLUM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumluluklar: Genel Başkan, Genel Sekreterlik, Proje Sorumlusu, Bölge
Sorumlusu, Şube Başkanı, Kültür Evi Sorumlu Müdürü görev alanına giren
İş ve İşlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden tüm personel
sorumludur.
Çalışma Usulleri: Genel Başkan, Genel Sekreterlik, Proje Sorumlusu, Bölge
Sorumlusu, Şube Başkanı, Kültür Evi Sorumlu Müdürü görev alanına giren
İş ve İşlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi İçin;
-

Gerekil hallerde müşterek çalışma grupları kurabilir.

-

Birim amirinin rutin İş ve İşlemlerinin sonucunu takip etmesi İçin Yıllık
Faaliyet ve Çalışma Programı kullanacaktır.

Tereddütlerin Giderilmesi: Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya
çıkabilecek tereddütleri gidermeye Başkan, Genel Sekreter, proje sorumlusu
ve bölge sorumlusu yetkilidir.
Yürürlük: Bu yönerge GYK tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe
girecektir.
Yürütme: Bu yönerge hükümlerini Genel Başkan, Genel Sekreterlik ve Proje
Sorumlusu yürütür.
Onay
OLUR
..... /..... /.....

Adı Soyadı
Unvanı
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