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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
A- GENEL HÜKÜMLER

Kuruluş
Madde 1- Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörlüğüne bağlı b�r b�r�m olmak üzere, 2547 sayılı

Yükseköğret�m Kanunu'nun 7 nc� maddes�n�n (d) bend�n�n 2. Paragrafı uyarınca "Atatürk İlkeler� ve İnkılâp Tar�h� Araştırma ve
Uygulama Merkez�" kurulmuştur.

Amaç ve Görevler
Madde 2- Atatürk İlkeler� ve İnkılâp Tar�h� Araştırma ve Uygulama Merkez�'n�n amaç ve görevler� şunlardır:
a)   Anayasal düzen� koruyucu, m�llî b�rl�k ve beraberl�ğ� sağlayıcı, Türk  M�llet�'n� Atatürkçü düşünce, Atatürk �lke

ve İnkılâpları doğrultusunda, M�llî Kültür, M�llî �deal ve M�llî Değerler etrafında bütünleşt�r�c� araştırma ve �ncelemeler yapmak;
b)   Türklüğü, Türk M�llet�'n�, Türk Vatanının ve Devlet�n�n geleceğ�n� �lg�lend�ren bütün konularda araştırma ve

�ncelemeler yapmak;  konferans,  sem�ner,  sempozyum ve paneller düzenlemek;
c)   Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Mücadeles�nde, Kahramanmaraş'ın mahallî önderler�n�n ve halkının cesaret, kahramanlık

ve fedakârlıklarını vurgularken; Kahramanmaraş'ın Kurtuluş yıldönümler�nde ve d�ğer uygun zamanlarda,   Atatürk’ün ve
s�lah arkadaşlarının bu mücadeleye katkılarını ortaya koyan programlar düzenlemek;

d)   Kahramanmaraş'ın 1920 yılının başlarındak� Kurtuluş Mücadeles�'n�n. Türk M�llî Mücadeles� �ç�ndek� yer�n� ve
önem�n� ortaya koyarken; M�ll� Mücadele’n�n Kahramanmaraş'ın Kurtuluşuna etk�s�n� d�le get�rmeğ� �hmal etmemek;

e)   Yapılan �nceleme ve araştırmalarda elde ed�len sonuçları yaymak ve yayınlamak;
f)    Yukarıda bel�rt�len konularda, yurt dışında ve yurt �ç�nde öğret�m kurumlan dah�l, kamu tüzel k�ş�ler� �le özel k�ş�ler

tarafından yapılan çalışmaları tak�p ve taşv�k etmek.
B- ORGANLAR

Madde 3- Merkez�n organları şunlardır:
a)   Genel Kurul,
b)   Yönet�m Kurulu,
c)   Müdür.
Madde 4- Genel Kurul. Müdürün başkanlığında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes�'ne bağlı çeş�tl� fakülte,

enst�tü ve yüksekokullarda Atatürk İlkeler� ve İnkılâp Tar�h� dersler�n� okutan öğret�m elemanlarından ve fakülte kurullarınca
seç�lecek b�rer üyeden oluşur.

Madde 5- Genel Kurul, �lke olarak yılda en az b�r kere Müdürün yazılı çağrısı üzer�ne toplanır. Müdür, gerekl� gördüğü
hallerde Genel Kurulu ayrıca toplantıya çağırab�l�r. Genel Kurul yapılmış çalışmaları görüşür; yapılacak faal�yetler� plânlayıp karara
bağlar. Yönet�m Kurulu'na üye adayı seçer.

Madde 6- Yönet�m Kurulu, Müdürün başkanlığında, Genel Kurul tarafından kend� �ç�nden göster�lecek (6) aday
arasından. Rektör'ün onaylayacağı (3) üyeden oluşur. Yönet�m Kurulu'nun görev süres� (3) yıldır. Süres� b�ten üyeler yen�den
seç�leb�l�r. Yönet�m Kurulu Merkez'�n karar organıdır. Müdür tarafından get�r�len tekl�fler� görüşür ve karara bağlar.

Madde 7- Genel Kurul ve Yönet�m Kurulu üye tam sayısının yandan b�r fazlası �le toplanır. Hazır bulunanların oy
çokluğu �le karar alır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün katıldığı tarafın görüşü kabul ed�lm�ş sayılır.

Madde 8- Müdür, Rektör tarafından (3) yıl �ç�n atanır. Süres� b�ten Müdür tekrar atanab�l�r. Müdür kend�s�ne, Yönet�m
Kurulu üyeler� arasından Müdür Yardımcısı seçeb�l�r. Yardımcının görev�. Müdürün görev� b�t�nce kend�l�ğ�nden sona erer.

Müdür. Atatürk İlkeler� ve İnkılâp Tar�h� Araştırma ve Uygulama Merkez�'n� tems�l eder. Yönet�m Kurulu'nu toplantıya
çağırır; gündem� tesb�t eder; Merkez Kurullarına başkanlık eder; bunların kararlarını uygular. Müdür, Merkez'�n çalışma
kapas�tes�n�n rasyonel b�r şek�lde kullanılmasında, faal�yetler�n düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�nde, faal�yetler�n gözet�m ve
denet�m�nde, �zlenmes� ve kontrolünde Rektör'e karşı sorumludur.

C- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 9- Atatürk İlkeler� ve İnkılâp Tar�h� Araştırma ve Uygulama Merkez�'n�n akadem�k, tekn�k ve �darî personel

�ht�yacı, 2547 sayılı Kanuna göre, Rektör tarafından görevlend�r�lecek elemanlarca karşılanır.
Madde 10- Merkez'�n gel�r ve g�der kaynaklan şunlardır:
a) Merkez'�n Gel�rler�:
aa)          Kahramanmaraş  Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörlüğü bütçes�n�n �lg�l� faslından ayrılacak ödenek;
ab) D�ğer resm� ve özel kurumlarca yapılacak aynî ve nakdî yardımlar; her türlü bağışlar ve d�ğer gel�rler.
ac) Merkez tarafından hazırlanan rapor, proje ve benzer� h�zmetlerle yayınlardan sağlanacak gel�rler.
Merkez'�n amacına uygun olarak, hazırlanıp yürütülecek olan araştırma projeler�n�n g�derler�, Ün�vers�te Araştırma

Fonu'nca karşılanab�l�r.
b) Merkez'�n G�derler�:
ba) Yayın g�derler�,
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bb) B�l�msel toplantılar, yurt �ç� ve yurt dışı araştırmalar, sem�ner, sempozyum, konferans g�b� faal�yetler �ç�n yapılacak
harcamalar,

bc) Yönet�m Kurulu kararları �le ortaya çıkab�lecek olan d�ğer g�derler.



Madde 11- Merkez'�n bütçes�, Yönet�m Kurulu'nca hazırlanarak. Rektörlüğe sunulur. Bütçe harcamalarında Merkez'�n İta
Am�r� Rektör"dür. Rektör İta Am�rl�ğ�n� Rektör Yardımcılarına veya Merkez'�n Müdürüne devredeb�l�r.

D- YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
Yürürlük
Madde 12- Bu Yönetmel�k Resm� Gazete'de yayımlandığı tar�hte yürürlüğe g�rer. Yürütme
Madde 13- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.
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