
                                                       

BURDUR MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ 

ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ BÖLÜMÜ 

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE ĠġLEYĠġ YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; 

a) Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13. üncü maddesi uyarınca 

Rektörlüğe bağlı oluşturulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı’nın işleyiş 

esaslarını düzenlemek, 

b) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ilgili birimlerinde okutulan Atatürk İlkeleri 

ve İnkılâp Tarihi derslerinin ders programlarını düzenleyerek denetimini yapmak, bu dersleri 

verecek öğretim elemanlarını belirlemek ve ders programlarını düzenleyerek ilgili alanda 

gelişmelerini sağlamak, 

c) Türk gençliğinin 2547 Sayılı Kanun’un 4. üncü maddesi uyarınca öngörülen amaçlar ve 

ilkeler doğrultusunda yetişmesini sağlamak, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, fikirleri, 

inkılâpları ve genel olarak Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında araştırma ve incelemeler 

yapmak ve teşvik etmek, 

ç) Atatürk dönemi ve daha sonraki dönemlerle ilgili bir ihtisas kitaplığı/arşivi oluşturmak, 

d) Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren her konuda üniversite içinde ve dışında konferans, 

seminer, panel, kongre gibi bilimsel ve akademik faaliyetlerde bulunmak, 

e) Her türlü makale ve kitaplar ile özellikle üniversitemizde yapılacak olan Türk İnkılâp 

Tarihi ve Atatürk ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezlerini bastırmak ve yayımlamak. Ayrıca, 

Atatürk ilkeleri ve inkılâpları dersini veren her düzeydeki öğretim elemanlarına yardımcı olmak, 

onlara gerekli akademik çalışma ortamını hazırlamak ve bilimsel faaliyetlerde bulunmalarını 

temin etmek, 

f) Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti hakkında ulusal ve yöresel yazılı/görsel kitle iletişim 

araçlarına mülakat vermek, radyo/televizyonlarda konuşmalar yapmak ve halkı bilgilendirmektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Üniversitemiz birimlerinde okutulan Atatürk İlkeleri ve 

İnkılâp Tarihi dersleriyle ilgili eğitim-öğretim, sınav-değerlendirme ve Atatürk İlkeleri ve 

İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı’nın görev ve yetkilerine ilişkin konuları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Kanun’un 5. inci maddesi ve Üniversitelerde 

Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13, 14 ve 15. inci maddeleri ile Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Birim : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesindeki Fakülte / Yüksekokul / 

Konservatuvar / Meslek Yüksekokulunu,  

b) Bölüm : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 

Bölümünü, 

c) Bölüm BaĢkanı  : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 

Tarihi Bölümü Başkanını,  

ç) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,  

        ifade eder. 



 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Bölüm Organları  

 

Bölüm kurulu 

MADDE 5- (1) Bölüm Başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim 

elemanlarından oluşur. 

(2) Bölüm Başkanı’nın tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak üzere Bölüm 

elemanları ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini veren bütün öğretim elemanları, eğitim-

öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılında olmak üzere en az iki defa toplanır. Bölüm 

Kurulu eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için 

araç, gereç ve fiziksel imkânlardan en etkin biçimde yararlanmak üzere gerekli planları ve 

işbirliği önerilerini hazırlar ve görüş bildirir. Bölüm Kurulu’nun önerileri, Bölüm Başkanlığınca 

değerlendirilerek Rektörlüğe sunulur ve Rektörlük Olur’u ile uygulamaya konulur. 

 

Bölüm baĢkanı 

MADDE 6- (1) Bölüm Başkanı, Rektör tarafından 3 (üç) yıl süreyle atanır. 

(2) Bölüm Başkanı, bölümündeki öğretim elemanlarından iki kişiyi üç yıl için başkan 

yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm Başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. 

Bölüm Başkanı’nın görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 

(3) Bölüm Başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve 

bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili 

bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan ve ilgili dersi veren öğretim elemanlarından sorumludur. 

Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları Bölüm Başkanı tarafından izlenir 

ve denetlenir. Bölüm Başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim 

ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan bir raporu Rektöre sunar. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim – Öğretim ve Sınavlar 

 

Eğitim öğretim ve sınavlar 

MADDE 7- (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri sadece uzaktan öğretim yoluyla 

verilir. 

 (2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin programı Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi 

Bölüm Başkanlığınca hazırlanır. 

(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin eğitim-öğretimdeki teknik donanımı ve 

araç-gereç gereksinimi derslerin verildiği birimlerce hazırlanır. 

 

MADDE 8- (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersindeki devam zorunluluğu, sınav 

türleri, uygulanması ve esasları, sınavların değerlendirilmesi, başarı notunun belirlenmesi, 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğine göre yapılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Öğretim elemanlarının görevlendirilmesi ve personel ihtiyacı 

MADDE 9- -(1) Bölüm Başkanlığının akademik, teknik ve idari personel, rektör tarafından 

ya doğrudan bölüme kadrolu olarak atanır ya da 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü 

maddesi uyarınca görevlendirilecek elemanlar tarafından karşılanır. 

 (2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri için, öğretim elemanlarının 

görevlendirilmeleri, Bölüm Başkanı’nın önerisi ilgili birimlerin teklifi ve üniversite yönetim 

kurulunun onayı ile olur. Yeterli öğretim elemanı bulunmadığı durumlarda kurum dışından 



ücretli öğretim elemanı görevlendirilir.  

(3) Bölüm öğretim elemanları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi veren diğer 

bölümlerdeki öğretim elemanları (dışardan ücretli olarak görevlendirilenler dâhil) bölüme bağlı 

olarak görev yapar. 

  (4) Bölüm ilgili birimlerin ders birleştirme / şubeleştirme vb. işlem yapma durumlarda 

işlemler tamamlandıktan sonra, dersleri vermek üzere öğretim elemanı görevlendirilmesini 

gerçekleştirir ve ilgili birimlere görevlendirmeyi bildirir. 

 

Mali hükümler 

MADDE 10- (1) Bölüm başkanlığı gelirleri; 

a) Üniversite Rektörlüğü’nün ilgili bütçe faslına ayıracağı ödenek. 

b) Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonundan proje karşılığı alınacak ödenek. 

c) Diğer resmi ve özel kuruluşlarca yardım, her türlü bağış ve diğer gelirler. 

ç) Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, proje ve benzeri hizmetlerle, yayınlardan 

sağlanan gelirler. 

(2)  Bölüm başkanlığı giderleri; 

a) Yayın giderleri 

b) Bilimsel toplantılar, yurt içi ve yurt dışı araştırmalar, seminer, sempozyum, konferans 

gibi faaliyetler için yapılacak harcamalar. 

c) Bölüm Kurulu kararıyla yapılacak diğer giderler. 

(3) Bütçe, her eğitim öğretim yılında belirlenerek Rektörlüğün onayına sunulur. 

 

Hükmü bulunmayan haller 

MADDE 11- (1) Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 
MADDE 12- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Senatosu’nun 2/7/2007 tarih ve 25/3 sayılı kararı ile kabul edilen “Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş 

Yönergesi” yürürlükten kalkar. 

Yürürlük 

         MADDE 13-(1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer

Yürütme 

MADDE 14- (1) Bu Yönergeyi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 

01.06.2021 442/3 

 


