
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI  

İŞLEYİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 

13. maddesi uyarınca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı’nın amaçları, faaliyet alanları, yönetim 

organlarının görevleri, işleyişi ve eğitim-öğretim ve sınava ilişkin usul ve esaslarını 

düzenlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin lisans ve önlisans 

bölümlerinde zorunlu olarak okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin ders 

programlarının düzenlenmesi, bu dersleri verecek öğretim elemanlarının belirlenmesi  ve 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri ile ilgili eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme 

kurallarına ilişkin konuları ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanlığı’nın görev 

yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı YÖK kanununun 5 (ı) maddesi ve Üniversitelerde 

Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13, 14 ve 15. maddeleri ile Çanakkale Onsekiz Mart 

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

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen, 

Birim: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Uygulamalı Bilimler/ Meslek Yüksekokullarını, 

Bölüm Başkanı/Başkan: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanını, 

Bölüm Başkanlığı/Başkanlık: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 

Tarihi Bölüm Başkanı, 

Rektörlük: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 

Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini, ifade eder. 



 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bölüm Başkanı, Bölüm Kurulu ve Bölüm Akademik Kurulu 

Bölüm Başkanı 

MADDE 5-  (1) Bölüm Başkanı Rektör tarafından 3 (üç) yıllığına Tarih Bölümü Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ya da İnkılap Tarihi Bölümü öğretim 

elemanları arasından atanır. Süresi biten Bölüm Başkanı aynı usulle yeniden atanabilir. 

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

bölümle ilgili her türlü akademik faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, 

kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölümde görevli 

öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları, Bölüm Başkanı tarafından izlenir ve denetlenir.  

(3) Bölüm Başkanı bölümde görevli öğretim elemanlarından birini üç yıl için başkan 

yardımcısı olarak atar. Bölüm Başkanı gerekli gördüğünde ikinci bir Bölüm Başkan 

Yardımcısı atayabilir. Bölüm Başkanının görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona 

erer. 

Bölüm Kurulu 

MADDE 6- (1) Bölüm Kurulu,  Bölüm Başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları 

görüşmek üzere Bölüm Başkanı’nın daveti ile Rektörlüğe bağlı ve kadrolu öğretim 

elemanlarından oluşur.  

(2) Bölüm Kurulu, bölümün eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin 

programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkânlarından en etkin biçimde yararlanmak için 

gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm 

kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır. 

Bölüm Akademik Kurulu 

MADDE 7 – (1) Bölüm Akademik Kurulu, bölümde fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta 

olan ve diğer akademik birimlerde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini veren tüm öğretim 

elemanlarından oluşur. Bölüm Başkanı, Bölüm Akademik Kurulunun başkanıdır. Bölüm 

Başkanının bulunmadığı durumlarda görevlendirdiği yardımcısı Kurula başkanlık eder. Kurul, 

eğitim-öğretim yılı süresince en az iki defa toplanır. 

(2) Bölüm  Akademik Kurulu, bölümün eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta 

olmak üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir, çalışmaların daha verimli olması için 

konuları tartışarak önerileri bir tutanakla belirler. Kurul başkanı toplantıda beliren önerileri de 

göz önünde tutarak çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri alır ve sonuçları 

gelecek akademik kurul toplantısına sunar. Alınması gereken tedbirler başka kurum ve 

mercilerin yetkisinde olduğu hallerde, konu gerekli girişim için ilgili yükseköğretim 

kurumunun yöneticisi aracılığıyla rektörlüğe iletilir. 



  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bölüm Başkanlığının Faaliyetleri,  Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Düzenlemeler, 

Sosyal Kültürel ve Akademik Faaliyetler 

Bölüm Başkanlığının Faaliyetleri  

MADDE 8- (1) Bölüm Başkanlığı, 

a)  2547 sayılı kanunun 4. maddesi uyarınca öngörülen amaçlar ve ilkeler 

doğrultusunda Türk gençlerinin yetişmesine katkıda bulunmak, Mustafa Kemal Atatürk’ün 

hayatı, fikirleri, inkılâpları ve genel olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında araştırma ve 

inceleme yapar. 

b) Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren her konuda üniversite içinde ve dışında 

konferans, seminer, panel, kongre, akademik yayın gibi bilimsel ve akademik faaliyetleri 

planlar veya planlı faaliyetlere bilimsel katkıda bulunur. 

c) Bölüm Başkanlığı, Üniversitemiz bünyesinde dersin okutulduğu tüm birimlerde 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin ders programlarını yaparak, Atatürk İlkeleri ve 

İnkılâp Tarihi  derslerini verecek öğretim elemanlarını belirler. 

ç)  Bölüm Başkanlığı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini yürüten öğretim 

elemanlarının  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi alanındaki çalışmalarını destekler. 

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Düzenlemeler 

MADDE 9 - (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II derslerinin yürütülebilmesi için gerekli 

teknik donanım ve araç-gereç (Projeksiyon, Bilgisayar gibi donanım)  derslerin verildiği 

birimlerce hazırlanır. 

(2) Dönem içerisinde yapılacak olan Ara Sınav, Final ve Bütünleme sınavları merkezî 

olarak yapılır ve sınav sorularını hazırlamak için Bölüm Başkanı tarafından Eğitim-Öğretim 

yılının başlamasıyla “Sınav Komisyonu” görevlendirilir. Bölüm Başkanı, Sınav 

Komisyonu’nun doğal başkanıdır. Sınav Komisyonunda görev alan öğretim elemanları 

soruların hazırlanması sürecinde Bölüm Başkanlığı aracılığı ile Bölümde görevli Öğretim 

Elemanlarından soru talebinde bulunabilir. Sınav Sorularının hazırlanması ve onaylanmasında 

görevli olanlar ile sorularla ilgili iş ve işlemleri yürütenler sınav sorularının gizliliğinden ve 

güvenliğinden sorumludur. Gizliliği ihlal edenler hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

(3) Yapılacak sınavların uygulanması aşağıdaki gibidir: 

a) Ara Sınav, Final ve Bütünleme Sınavları, üniversitemiz senatosunun karar aldığı 

Akademik Takvime uygun olmak üzere Bölüm Başkanlığınca belirlenecek olan gün veya 

günlerde ortak olarak yapılır.  



b) Sınavda gözetmenlik görevlendirmeleri, ilgili birimin öğretim elemanları/üyeleri 

arasından dersin verildiği birimlerce yapılır. 

c) Bölüm başkanlığınca sınavlarda koordinasyon görevini sağlamak için bölümde ders 

veren öğretim elemanları görevlendirilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Kadrolar ve görevlendirmeler 

MADDE 10 - (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümünün akademik, teknik ve idari 

personel ihtiyacı, Rektör tarafından ya doğrudan kadrolu olarak atanır ya  da 2547 sayılı 

Yüksek Öğretim Kanunu’nun 31. Maddesi uyarınca görevlendirilecek elemanlarla karşılanır. 

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

görevlendirmeleri, Bölüm Başkanı’nın önerisi ve Rektörlüğünün onayı ile yapılır. Bölümde 

yeterli öğretim elemanı bulunmadığı durumlarda, Rektörlük onayı ile ücretli öğretim elemanı 

görevlendirilebilir. Üniversitemiz birimlerinde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini 

vermekle görevli ihtiyaç fazlası öğretim elemanı bulunması ve ilgili birimin üniversitemizin 

diğer birimlerinde görev alabileceği konusunda talebi durumunda, öğretim elemanın ihtiyaç 

olan birimlere görevlendirilmesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı 

tarafından yapılır ve rektörlük onayına sunulur. Üniversitemizde, Bölüm okutmanları ile 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini veren tüm öğretim elemanları (dışarıdan ücretli 

olarak görevlendirilenlerle birlikte) akademik faaliyetler ve dersin yürütülmesi açısından 

bölüme bağlı olarak görev yapar ve bölüm başkanlığına karşı sorumludurlar.  

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 11- Bu yönergede yer almayan konularda 2547 sayılı YÖK Kanununun ilgili 

maddeleri ve  “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. 

Yürürlük  

MADDE 12- Bu Yönerge Üniversite Senatosunda Kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13- Bu Yönergeyi Rektör yürütür. 

  

 


