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YÖNETMELİK 

Anadolu Üniversitesinden: 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanları 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Anadolu Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, 
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesine bağlı olarak kurulan Anadolu Üniversitesi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının 
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Faaliyet alanları 

MADDE 4 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini, Türk toplumunun çağdaşlaşmasını, laik yapısını, modern 
Türkiye’nin kurucusu büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun devrimlerini araştırmak, bu konuda yayınlar 
yapmak, konferanslar, paneller, sempozyumlar ve kongreler düzenlemek, 

b) Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış sorunları hakkında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmak, 

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini okutan öğretim elemanları arasında işbirliği sağlamak, 

ç) Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemlerine ait bir dokümantasyon merkezi oluşturmak, 

d) Eskişehir ve çevresinin Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemlerine ilişkin tarihini araştırmak, alan 
araştırmaları ve yayınlar yapmak, bulguları kamuoyu ile paylaşmak. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Organlar ve Görevleri 



Organlar 

MADDE 5 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Müdür ve müdür yardımcıları, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür ve müdür yardımcıları 

MADDE 6 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında çalışmaları bulunan 
öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürünün altı aydan daha fazla süre 
ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Merkez Müdürünün 
yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. 

(2) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli 
bir şekilde yürütülmesinden, önerilen projelerin yönetim kuruluna sunulmasından, faaliyetlerin gözetim ve 
denetiminden Rektöre karşı sorumludur. 

(3) Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkez Müdürünün Merkez Yönetim Kurulu 
üyeleri arasından önereceği iki üye, Rektör tarafından üç yıl için Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. 
Merkez müdür yardımcılarından biri, Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Merkez Müdürüne vekâlet eder. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 7 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürünün önerisi 
üzerine Rektörün görevlendireceği dört üye ile Merkez Müdüründen oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. 
Görevlendirmelerdeki usule göre üyelerin görev süresi uzatılabilir. Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün 
çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya 
katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süre için bir başka öğretim üyesi 
görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu gerekli hallerde alt komisyonlar oluşturabilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak, 

b) Danışma Kurulunun görüş ve uygulamaları doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Merkez Müdürüne 
yardımcı olmak. 

Danışma Kurulu 

MADDE 9 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürünün önerisi 
üzerine Rektörün görevlendireceği beş üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 

(2) Merkez Danışma Kurulu yılda en az iki kez veya gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. 

Danışma Kurulunun görevleri 



MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili önerilerde bulunmak, 

b) Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sağlamak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

İta amiri 

MADDE 11 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör gerektiğinde bu yetkisini Merkez Müdürüne 
devredebilir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre 
Rektörlükçe görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmenlik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
 

  

 


