
TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER BĠRLĠĞĠ 

 

EĞĠTĠM, KÜLTÜR, GENÇLĠK VE SPOR KOMĠSYONU 

GENÇLĠK VE SPOR ÇALIġMA GRUBU 

TÜRK DÜNYASI BASIN KULÜBÜ YÖNERGESĠ 

  

1. BÖLÜM  

KURULUġ, AMAÇ ve KAPSAM 

MADDE 1: KURULUġ; 

  Adı, TÜRK DÜNYASI BASIN KULÜBÜ’dür. Bünyesinde kurulduğu TÜRK 

DÜNYASI PARLAMENTERLER BĠRLĠĞĠ (TDPB)’nin ANKARA adresinde 

faaliyetlerini sürdürecektir. Faaliyetlerini, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu içerisinde yürütecektir.  

    

MADDE 2: AMAÇ;  

  Türk Dünyası Basın Kulübü, Türk gençlerinin serbest zamanlarını en iyi 

Ģekilde değerlendirmek, ülke, dünya ve insanlık değerleri için onları bir çatı altında 

toparlayabilmek, gerek ülkemizde gerekse Türk Dünyasında (Türk 

Cumhuriyetleri’nde ve Akraba Topluluklarında) etkin ve organize bir rol 

üstlenmelerine yardımcı olmak ve herkese fırsat eĢitliği imkânı verebilmek amacı 

ile:  

  - Mensubu olduğu toplum ve medeniyet hakkında bilgilenmesini sağlamak,  

  - Ülkesi ve toplumu hakkında sağlıklı bilgi edinmesini sağlamak ve 

sorumluluk bilincinin oluĢmasına yardımcı olmak,  

  - Duyarlı ve sorumluluk alabilme yanında haklarını arama bilincinin 

geliĢtirilmesini öne çıkarmak,  

  - Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve karĢılıklı 

iliĢkilerin geliĢtirilmesi,  

  - Gençlerin, serbest zamanlarını en verimli biçimde değerlendirilmesine 

yardımcı olmak,  

  - Gençlerin, sivil toplum bilincinin geliĢmesine ve örgütlenmesine öncülük 

etmek,  

  - Gençlerin, liderlik yeteneklerinin geliĢtirilmesine katkıda bulunmak,  

  - Mizah, tahammül ve hoĢgörü gibi değerlerin geliĢtirilmesi ve 

özümsetilmesine çalıĢmak,   

  - Temsil edebilme ve birlikte yaĢama kültürünün geliĢmesine katkı sağlamak 

sanatını kavratma,  

  - Demokrasinin en temel kurumu olan, özgürlüklere kaynaklık eden düĢünce 

ve basın özgürlüğünün tam olarak gerçekleĢmesi,  



  - Haber alma hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesi 

amacı ile kurulmuĢtur.   

  Bu yönerge, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle; Türk gençlerinin moral 

ve kiĢilik bakımından daha sağlam geliĢmesini desteklemek, toplum bilincinin 

oluĢmasına katkı sağlamak, serbest zamanlarını verimli değerlendirmelerine 

katkıda bulunmak üzere oluĢturulan TÜRK DÜNYASI BASIN KULÜBÜ'nün kuruluĢ 

ve iĢleyiĢine iliĢkin usul ve esasları düzenlemektedir.  

  

MADDE 3: KAPSAM;  

TÜRK DÜNYASI BASIN KULÜBÜ’NÜN ÇALIġMA ESASLARI;  

  - Lise ile dengi okullar, yüksekokullar ve Üniversitelerde eğitim gören 

öğrencilerin GENÇ sayılacağı,  

  - Kendilerinin, ana-babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, 

cinsiyet, dil, din, siyasal veya baĢka düĢünceler ve sosyal köken, mülkiyet, 

sakatlık, doğuĢ ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayırım gözetilemeyeceği,   

  - Gençlerin yeteneklerinin geliĢtirilmesi ile uyumlu olarak, gençlere yol 

gösterme ve onu yönlendirme konusunda ana-babanın, sorumluluklarına, 

haklarına ve ödevlerine saygı gösterileceği,  

  - Gençlerin temel yaĢama hakkına olan, hayatta kalması ve geliĢmesi için 

mümkün olan azami çabanın gösterileceği,  

  - Gençlerin bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal geliĢmesini 

sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine ulaĢtırılması, her türlü cinsel sömürüye ve 

cinsel suiistimale karĢı korunması gibi çocuğun geliĢim sürecinde topluma faydalı 

bir birey haline gelinceye kadar ne gibi iĢlemlerin yapılması gerektiği hususlarını 

içermektedir.   

 

MADDE 4: DAYANAK;  

  TÜRK DÜNYASI BASIN KULÜBÜ, TDPB yönetmeliğine, Tüzüğüne ve 

Dernekler yasasına uygun çalıĢmalar yapar. TÜRK DÜNYASI BASIN KULÜBÜ, 

TDPB YÖNETĠM KURULU'nun denetim ve gözetiminde çalıĢmalarını yürütür.  

 

2. BÖLÜM, 

ÜYELĠK, ĠLKELER ve FAALĠYETLER 

MADDE 5: ÜYELĠK; 

  TÜRK DÜNYASI BASIN KULÜBÜ, MUHABĠR VE YAZARLARININ 

ÇALIġMALARI ve ÜYELĠK ĠLKELERĠ:   

  TÜRK DÜNYASI BASIN KULÜBÜ MUHABĠR VE YAZARLARI; Düzenli bir 

ġekilde, TÜRK DÜNYASI BASIN KULÜBÜ adı altında (TDPB web sitesi 

bünyesinde veya yeni oluĢturulacak haber internet gazeteciliğinde) yayımlanmak 

üzere yazı hazırlayan amatör olarak muhabir/yazarlık yapmak isteyenler kiĢilerdir. 



Ġlerde çıkabilecek yayın organında da görev yapabilirler, TÜRK DÜNYASI BASIN 

KULÜBÜ üyesi olabilirler.   

   

MADDE 6: ĠLKELER; 

  Üyeler aĢağıdaki ilkelere uymak zorundadır.  

  - Gazetecilik kamu görevidir; temel amacı, haber ve yorum üreterek halkı ve 

kamuoyunu bilgilendirmektir. Gazetecilik, özel amaç ve çıkarlara alet edilemez; 

maddi ve manevi çıkar sağlanamaz,  

  - Yayınlarda hiç kimse, ırk, renk, cinsiyet, dil, dini inanç ya da inançsızlık, 

sosyal statü, sınıf, bedensel yapı, düĢünce ve inançları nedeniyle hor görülemez, 

kınanamaz, aĢağılanamaz.  

  - Haber ve yorumda, kiĢileri ve kuruluĢları, eleĢtiri sınırlarının ötesinde 

küçük düĢüren, aĢağılayan sözcükler kullanılamaz.  

  - KiĢilerin özel yaĢamı yayın konusu yapılamaz.  

  - Görevini yaparken, mesleğin saygınlık ve ahlakını gölgeleyecek yöntem, 

tutum ve davranıĢlardan uzak durur. 

  - Gazeteci, Ģiddet, zorbalık ve kıĢkırtıcılığa araç olamaz. BarıĢı ve eĢitliği 

savunur; insanlar, topluluklar ve uluslararasında nefreti, düĢmanlığı körükleyici 

yayından kaçınır.  

  - Ulusal bağımsızlık ve demokrasiyi vazgeçilmez ilke olarak kabul eder. 

Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde belirtilen ilkelere bağlı kalır.  

   

MADDE 7: FAALĠYETLER;  

  Türk Dünyası Basın Kulübü, amacını gerçekleĢtirmek için Ģu faaliyetleri 

yapar:  

  - Mesleğin gerektirdiği hak ve özgürlüklerin korunması ve geliĢtirilmesi için 

resmi ve özel kurumlar ve kuruluĢlar karĢısında TDPB BaĢkanlığı ve Yönetim 

Kurulu izni ile Kulüp üyelerini temsil etmek,  

  - Meslek alanında dayanıĢmayı güçlendirmek, üyelerin çalıĢma koĢullarını 

geliĢtirmek için çalıĢmalar yürütmek,  

  - Üyelerine sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yardımda 

bulunmak,  

  - Yurtiçinde ve yurtdıĢında faaliyet alanına giren gerekli toplantılara 

katılmak,  

  - Yurtiçinde ve yurtdıĢında yapılacak gezilerde üyelerine gerekli kolaylığı 

sağlamak, bu amaçla ilgili kuruluĢlarla iliĢki kurmak,  

  - Derneğin amacı doğrultusunda gerekli yayınları yapmak, yayın birimleri 

oluĢturtmak, açık oturum, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek,  

  -Mesleğe yeni baĢlayan muhabir ve yazarlarımızın yetiĢmelerine katkıda 

bulunmak, 



  -BaĢarılı çalıĢmaya teĢvik etmek, baĢarılı olanları ödüllendirmektir.  

 

3. BÖLÜM 

ORGANLAR ve GÖREVLERĠ 

 

MADDE 8: ORGANLAR;  

  TÜRK DÜNYASI BASIN KULÜBÜ YÖNETĠMĠ: TDPD BaĢkanı ve Yönetim 

Kurulu’na bağlıdır.  

  

  TÜRK DÜNYASI BASIN KULÜBÜ çalıĢmaları, TDPB bünyesinde kurulmuĢ 

olan TÜRK DÜNYASI BASIN KULÜBÜ BaĢkanlığınca yürütülür.   

  

  TÜRK DÜNYASI BASIN KULÜBÜ BaĢkanlığı;  

-  BAġKAN,  

- BAġKAN YARDIMCILARI (4), (Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar ve 

Türkistan)  

- BASIN SÖZCÜSÜ,  

- HALKLA ĠLĠġKĠLER SORUMLUSU,  

- DANIġMA KURULU 

- ÜYELER veya uygun görülen diğer kurullardan oluĢur.   

  

MADDE 9: GÖREVLER;  

   TÜRK DÜNYASI BASIN KULÜBÜ YÖNETĠM KURULU’nun görevleri 

aĢağıda belirtilmiĢtir.  

 

1- Faaliyetlerin yürütülmesi ve etkinliklerinin düzenlenmesi ile ilgili ilke kararları alır,  

2- Kulüp faaliyetleri ile ilgili plan ve programları görüĢerek karara bağlar,  

3- Yayınına karar verilen diğer görsel ve yazılı yayın organlarındaki yayın akıĢı ile 

haberlerinin belirlenen ilkelere uygunluğunu takip eder.  


