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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (TÜDAM) YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

 

Madde 1- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek 1.maddesi uyarınca Erciyes 

Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı "Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi" adı altında bir merkez 

kurulmuştur. Merkezin kısaltılmış adı (TÜDAM) 'dır. Merkezin yönetmeliği Erciyes Üniversitesi 

Araştırma ve Uygulama Merkezleri Çerçeve Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır. 

 

Amaç ve Görevler 

 

Madde 2 – Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezinin amaç ve görevleri şunlardır: 

a) Başta bağımsızlığına yeni kavuşmuş Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Türk olduğuna inanan 

insanların yaşadığı her ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında ortak bağ ve menfaatlerin ilmi 

zeminlerde araştırma ve değerlendirmelerini yapmak, 

b) Türk Dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında, sağlam temellere dayalı dostluk ve 

işbirliğinin kurulmasına yardımcı olacak mahiyette çalışmalar ve etkinliklerde bulunmak, 

c) Çeşitli bilim dallarında Türk Dünyasının ihtiyaç duyduğu yetişmiş elemanların temini için katkılarda 

bulunmak, 

d) Türk Dünyası ile ilgili olarak; 

1. Azerbaycan, 

2. Batı Türkistan (Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan), 

3. Doğu Türkistan (Uygurlar),  

4. Kıbrıs Türkleri, 

5. Kafkas Cumhuriyetleri (Kumuk, Karaçay, Balkar, Noğay, Kundur, Meşhet, Avar) , 

6. Ortadoğu Türkleri (Irak, Suriye, İran), 

7. Balkan Türkleri (Yugoslavya, Makedonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Moldavya) 

8. İdil-Ural ve Kırım Türkleri (Tatar, Başkurt, Çuvaş, Kırım Tatarları,Karaimler), 

9. Sibirya Türkleri ( Yakutlar, Tuvalar, Hakas, Altay, Gorno Altay, Şorlar,Dolganlar), 

10.Dünyadaki diğer Türk toplulukları adlarıyla kürsüler kurmak ve bu konularda araştırma grupları 

oluşturmak; adı geçen kürsülerle ilgili elemanlar yetiştirilmesi maksadıyla" araştırmacı" kadroları ihdas 

edilmesini sağlamak, 

 

e) Türk Dünyası ile ilgili milli ve milletlerarası toplantılar yaparak, bu toplantılarda Türk Dünyasını 

birleştiren manevi, sosyal ve kültürel değerlerin incelenmesini ve değerlendirilmesini ve Türk 

Dünyasının her türlü meselesine ilmi çözümler aranmasını sağlamak, 

f) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Dünyası arasındaki öğrenci 



mübadelesinde danışma merkezi görevini yapmak, 

g) Yukarıda belirtilen amaçlarla ilgili her türlü yayın yapmak veya yaptırmak, 

h) Türk Dünyası ile ilgili olarak daha önce yapılmış ve halen yapılmakta olan yayınların Erciyes 

Üniversitesine akışını sağlayacak çalışmalarda bulunmak, 

i) Türk Dünyası ile ilgili faaliyetlerde bulunan diğer kuruluşlarla merkezin amacına uygun hususlarda 

işbirliği yapmak, 

j) Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak. 

 

Teşkilat ve İşleyişi 

 

Merkezin Organları: 

 

Madde 3- Merkezin organları şunlardır:  

a. Müdür, 

b. Genel Kurul, 

c. Yönetim Kurulu. 

 

Müdür: 

 

Madde 4- Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Müdürü, Erciyes Üniversitesinde 

çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından 3 yıl için Üniversite Rektörü tarafından atanır. Süresi dolan 

müdür yeniden atanabilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri 

arasından 3 yıl için kendisine bir yardımcı atayabilir. Müdür Yardımcısı, Merkez Müdürünün 

yokluğunda müdüre vekalet eder. 

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 

 

Madde 5- Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkez Müdürünün görev, yetki ve 

sorumlulukları şunlardır: 

a. Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezini temsil etmek; ayda bir defadan az 

olmamak şartıyla ihtiyaca göre yönetim kurulunu toplantıya çağırmak; gündemi tesbit etmek; birimler 

ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

b. İdari işleri yürütmek; her yıl Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak yönetim kurulunun görüşlerini 

aldıktan sonra Rektör'e rapor sunmak, 

c. Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, gerekçeli olarak tesbit edip, yönetim kurulunun görüşlerini 

aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, 

d. Merkez birimleri, grupları ve personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 

e. Merkezin çalışmalarında ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasında Rektöre karşı sorumlu 

olmak. 

 



Genel Kurul: 

  

**Madde 6- Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Genel Kurulu, Müdürünün başkanlığında müdür 

yardımcısıyla Erciyes Üniversitesine bağlı Fakültelerin kurularlınca seçilecek birer üye, Üniversite 

Senatosu tarafından Üniversitenin profesörleri arasından üç yıl için seçilecek olan 3 üye Üniversite 

Rektörünce doğrudan seçilecek olan üç öğretim üyesinden oluşur.** 

 

Genel Kurulun Görevleri: 

 

Madde 7- Genel Kurul, akademik ve istişari bir organ olup, aşağıdaki belirtilen görevleri yapar: 

a. Yönetim Kuruluna üye seçmek, 

b. Merkez bünyesinde kurulacak kürsüler ve çalışma grupları ile bu kürsü ve grupların çalışmalarını 

incelemek ve görüş bildirmek, 

c. Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü 

tavsiye kararları almak, 

d. Yılda en az bir defa Eylül ayında Müdürün yazılı çağrısı üzerine toplanmak. 

 

Yönetim Kurulu: 

 

Madde 8- Yönetim Kurulu, Müdür tarafından Genel Kurul Üyeleri içinden gösterilecek 10 aday 

arasından, Genel Kurulca 3 yıl için seçilecek 5 üyeden oluşur. 

       Kurula Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulunda toplantı nisabı, üye tam sayısının yarıdan bir 

fazlasıdır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan 

süre için Rektör tarafından atama yapılır. Müdür yardımcısı, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu 

toplantısına katılabilir. 

 

Yönetim Kurulunun Görevleri: 

 

Madde 9- Yönetim Kurulu idari bir organ olup aşağıda belirtilen görevleri yapar; 

 

a. Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve Merkezin yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli 

gördüğü kararları almak, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle plan ve program esaslarını 

kararlaştırmak, 

b. Genel Kurulun aldığı tavsiye kararlarıyla tesbit ettiği çalışma programlarının uygulanmasında 

Müdüre yardımcı olmak, 

c. Merkezin yönetim ve harcama programım hesaplamak, ihtiyaç görülen ödenek ve kadro teklifinde 

bulunmak ve bütçeyi hazırlamak, 

d. Müdürün getireceği bütün teklifleri karara bağlamak, 

e. Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak, 

f. Müdürün veya Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan çağrısıyla toplanmak ve oy çokluğuyla karar almak. 



 

Kadrolar: 

 

Madde 10- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre Rektörlükçe tahsis 

edilecek kadrolara atamalarla sözleşmeli personel ve 2547 sayılı kanunun 1 3. maddesine göre Rektör 

tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır. 

 

Mali Hükümler 

 

Madde 11- Merkezin gelirleri şunlardır; .. 

a. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü bütçesinin ilgili faslına konacak ödenek, 

b. Üniversite Araştırma Fonundan proje karşılığı alınacak ödenek, 

c. Yurtiçi ve Yurtdışı resmi ve özel kurumlar, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak her çeşit 

yardım ve bağışlar, 

d. Merkez tarafından hazırlanan rapor, proje... ve yayınlardan sağlanan gelirler. 

 

Madde 12- Merkezin giderleri şunlardır; 

a. Yayın giderleri, 

b. Bilimsel toplantılar, yurtiçi ve yurtdışı araştırmalar,seminer, sempozyum, konferans gibi faaliyetler 

için yapılacak harcamalar,  

c.Danışmanlık, telif, ödül ve tanıtma giderleri, 

d.Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak diğer giderler. 

 

Bütçe: 

Madde 13- Merkezin bütçesi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Rektörlüğe sunulur. Bütçe 

harcamalarında Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör ita amirliğini Rektör Yardımcılarından birine veya 

Merkez Müdürüne devredebilir. 

 

*Madde 14-Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.* 

 

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 


