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Haliç Üniversitesinden :
Haliç Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve
Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Kuruluş
Madde 1 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi
uyarınca Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama
Merkezi" adı ile bir merkez kurulmuştur.
Tanımlar
Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Üniversite

: Haliç Üniversitesini,

b) Rektör

: Haliç Üniversitesinin Rektörünü,

c) Mütevelli Heyeti

: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Merkez
: Haliç Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezini
ifade eder.
Amaç ve Görevleri
Madde 3 — a) Atatürkçü düşünce, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda gençler yetiştirilmesi ve
öğretim elemanlarının bu konulardaki bilgilerinin tazelenmesini sağlamak,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili araştırma ve gelişmelerin yapılmasını sağlamak,
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili bir ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak,
d) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında konferanslar, seminerler, kurslar ve diğer her tür ilmi
toplantılar ve kongreler düzenlemek,
e) Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,
f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanına yardımcı olmak,
aralarındaki fikir alışverişlerini ve ilmi dayanışmayı sağlamak,
g) Merkezin, amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırma ve eğitim
kurumlarıyla ve konunun uzmanlarıyla işbirliği yapmak.
Organlar
Madde 4 — Merkezin organları şunlardır:
a) Merkezin Yönetim Kurulu
b) Merkez Müdürü
Merkez Yönetim Kurulu
Madde 5 — Merkez Yönetim Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği adaylar arasından Rektör
tarafından görevlendirilen beş öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu, her yarıyıl en az bir defa toplanır
ve oy çokluğu ile karar verir.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 6 — Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda
karar almak,
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı ile yıllık faaliyet raporunu görüşerek hazırlamak,
c) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve görevlendirme için
Rektörlüğe sunmak,
d) Yönetmelik değişikliklerini görüşerek Rektörlüğe sunmak.
Merkez Müdürü
Madde 7 — Merkez Müdürü, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği öğretim üyeleri arasından Rektör
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi
dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri arasından bir Merkez Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı
zaman yardımcısını vekil bırakır. Göreve vekaleten altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü atanır.
Madde 8 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara
başkanlık etmek,
e) Yurtiçi ve yurtdışı ilgili enstitü ve merkezlerle ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak amaca uygun ve
görevleri ile ilgili konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,
f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek,
g) Merkez Müdürü, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden
doğrudan Rektöre karşı sorumludur.
Merkez Müdür Yardımcısı, Merkez Müdürünün kendilerine vereceği görevleri yapar.
Kadrolar
Madde 9 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun
13 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.
Madde 10 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Yüksek Öğretim Kanunu, ilgili yönetmelikler ve
genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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