BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı Resmi Gazete (Tarihi: 24.01.1998 Sayısı: 23240)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Tanım ve Amaç
Madde 1- Başkent Üniversitesi'nde Rektörlüğe bağlı bir "Atatürk İlkeleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi" kurulmuştur.
Merkezin amacı; Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık sebebi, Türk ulusunun çağdaşlaşma ve
ilerleme azminin kaynağı olan Atatürk İnkılabı'nı ve İlkelerini çeşitli yönleriyle araştırmak ve
aydınlatmak, öğrencilere ve diğer üniversite mensuplarına ve toplumumuza bu araştırmaların
sonuçlarını iletmektir.
Kapsam
Madde 2- Merkez, birinci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek üzere Başkent
Üniversitesi'nde Atatürk, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili her türlü araştırmayı ve amaç
doğrultusunda her çeşit bilimsel çalışmayı yapar.
Dayanak
Madde 3- Merkezin kuruluş ve çalışma dayanağını, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek
Öğretim Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (j) bendi hükmü oluşturur.
İKİNCİ BÖLÜM
Organlar
Madde 4- Merkezin organları; yönetim kurulu, müdür ve danışma kuruludur.
Yönetim Kurulu
Madde 5- Yönetim Kurulu müdürün başkanlığında Başkent Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi dersini okutan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için atanacak iki
üyeden oluşur. Müdürün yokluğunda kurula müdür yardımcısı başkanlık eder.
Yönetim Kurulu Danışma Kurulu'nun yapacağı öneriler ile müdürün görüşülmesini istediği
konuları karara bağlar.
Müdür
Madde 6- Müdür, Başkent Üniversitesi öğretim elemanları arasından Rektör tarafından atanır.
Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi dolan müdür yeniden atanabilir.
Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir müdür yardımcısı atanır. Müdür yardımcısının
görev süresi müdür'ün görev süresi ile sınırlıdır. Süresi biten müdür yardımcısı tekrar atanabilir.
Danışma Kurulu
Madde 7- Başkent Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okutan öğretim
elemanları ile ayrıca müdürün ve yardımcısının uygun bulacağı diğer üniversitelere ve bilim
kuruluşlarına mensup akademik personel, Danışma Kurulu'nu oluşturur. Kurula Başkent Üniversitesi
dışından üye olarak davet edilecek akademik personel sayısı, Başkent Üniversitesi'nde bu dersi okutan
öğretim elemanı sayısının en çok yarısı kadar olabilir.
Danışma Kurulu müdürün ve müdürün yokluğunda müdür yardımcısının başkanlığında yılda en az
iki kez toplanır. İlk toplantı öğretim yılı başlamadan iki hafta önce, son toplantı ise öğretim yılının
bitiminden en geç iki hafta sonra yapılır. Öğretim yılı içinde müdür veya müdür yardımcısı gerek
gördüğü takdirde Danışma Kurulu'nu toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulu, Merkez'in amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapılacak çalışmaları planlar ve bu
konudaki çeşitli önerileri görüşür. Danışma Kurulu'nun önerileri Yönetim Kurulu'nda görüşülerek
karara bağlanır.

85

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Yöntemleri
Genel Olarak
Madde 8- Merkez, ders programlarının esaslarını belirlemek; konferanslar, paneller,
kollogyumlar düzenlemek; amaçların gerçekleşmesine hizmet edecek kitaplık ve belgelik
kurmak; müze ve benzeri kurumlar oluşturmak; sergiler açmak, bunların dışında kalan çeşitli
bilimsel etkinliklerde bulunmak için bilimsel yöntemlerden yararlanır.
Ders Programlarının ve Derslerin Veriliş Biçimi
Madde 9- Müdür, esasları Yükseköğretim Kurulu'nca saptanan "Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi" dersinin, Başkent Üniversitesi'nin birimlerinde birimlerin de görüşü alınarak, hangi noktalara
ağırlık verilerek okutulacağı konusunda Danışma Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Yönetim
Kurulu'nda oluşan görüşü Rektörlüğe bildirir.
Yönetim Kurulu derslerin belli özelliklere sahip bir derslikte verilmesini; bazı birimler için
birleştirilmesini Rektörlüğe önerebilir. Öneriler Üniversite Senatosu tarafından karara bağlanır.
Dersi okutan öğretim elemanları, Atatürk İlkeleri'ne sadık kalmak ve programdaki esaslara
uymak koşuluyla ders malzemelerini serbestçe saptarlar.
Konferanslar, Paneller, Kollogyumlar
Madde 10- Merkez, Atatürk'ü anma günü başta olmak üzere, Türk İnkılabı ile ilgili önemli
yıldönümlerini konferans, panel, kollogyum gibi etkinliklerle anma programları hazırlar. Bu
programlar, Başkent Üniversitesi'nin çeşitli birimlerinden gelecek önerilerle zenginleştirilebilir.
Anma günlerinin hazırlıkları, uygun bir zaman süresi içinde Rektörlüğe sunulur. Rektör öneriyi karara
bağlar.
Merkez, Başkent Üniversitesi ile diğer Türk üniversitelerinden ve ulusal veya uluslararası bilim,
öğretim, yargı ve siyaset kurumları ile benzeri kuruluşlardan konferanslar vermek üzere uzmanlar
çağırabilir. Üniversite dışından çağrılanların giderleri, üniversite tarafından karşılanır.
Kitaplık ve Belgelik
Madde 11- Merkezin amacıyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili her türlü basılmış veya
basılmamış eserler, belgeler özel bir yerde toplanır; uzmanlarca tasnif edilip kamunun yararına
sunulur. Bu hususta Üniversite bütçesinden Merkez'e gerekli yardım yapılır.
Müze ve Anıtlar
Madde 12- Merkez maddi imkanlar çerçevesinde amaçlarını somutlaştıracak görsel
malzemeleri toplayıp bir müze düzeni içinde sergiler. Ayrıca, Başkent Üniversitesi'nin çeşitli
birimlerine, mekanlarına, bahçelerine, Atatürk'ü ve Türk İnkılabı'nı anımsatan, sanat değeri yüksek
anıtlar ve benzeri eserler Yönetim Kurulu'nun kararı ve Rektör'ün onayı ile konur.
Yayınlar
Madde 13- Merkez, amaçları doğrultusunda hazırlanan eserleri ve düzenlenen konferansları ve
diğer toplantılarda verilen bildirileri bastırır.
Diğer Çalışmalar
Madde 14- Merkez, amacının gerektirdiği ve yukarıda sayılan türlerden başka her çeşit
çalışmayı gerçekleştirebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Personel İşleri ve Mali Hükümler
Madde 15- Merkez'e yönetimde yardımcı olmak üzere sürekli bir sekreter ile gereken
sayıda uzmanlaşmış personel atanır.
Merkez'in etkinlikleri için gerekli olan harcamalar Rektörlük kanalıyla yapılır. Bütçe
tekniğini ilgilendiren özellikler, Başkent Üniversitesi'nin genel yönetimi içinde, müdürün veya
yardımcısının önerisi üzerine Rektör onayı ile gerçekleştirilir.
Yürürlük
Madde 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

86

Yürütme
Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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