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Amaç ve Kapsam  

Madde 1 —04.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 4’üncü maddesinin  
(c), 12 nci maddesinin (c), (d),  (e)  ve  (g) bendlerinde  tarif  edilen  amaç  ve   yükseköğretim 
kurumlarına verilen  görevler  doğrultusunda,  uygulamada değişik  amaçlarla  çeşitli  işlemler 
için  kullanılan    enerjinin, başka    enerji    türlerine    dönüşümlerinin, en    yüksek    verimle 
gerçekleştirilmesi ve    tasarruflu    kullanılmasını   sağlamak  amacıyla, gerekli araştırmaların 
yapılması ve elde edilen bulguların uygulama alanlarına aktarılmasıdır.  
                Bu   yönetmelik   yukarıda   amaç ve kapsamı belirtilen “Erciyes Üniversitesi Enerji 
Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi” (ERDÖM) nin bilimsel, idari ve uygulamaya 
yönelik faaliyetlerini düzenler.  
 

Tanımlar  

Madde 2 – Bu Yönetmelikte geçen; 
       a) Merkez (ERDÖM): Erciyes Üniversitesi Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’ni, 
       b) Üniversite: Erciyes Üniversitesi’ni, 
       c) Merkez Genel Kurulu : ERDÖM’ün,  bu  Yönetmeliğin  5 inci  maddesine göre teşkil 
edilen Genel Kurulu’nu, 
       d) Yönetim Kurulu : ERDÖM’ün Yönetim Kurulu’nu, 
       e) Müdür : ERDÖM’ün Müdürünü 
       İfade eder.  
 

Merkezin Görevleri 

Madde 3 – 2547  Sayılı  Kanun  hükümleri  uyarınca,  yükseköğretim   kurumlarına  verilen 
görevler doğrultusunda; 
       a) Enerji  dönüşümlerinin  daha   verimli yapılması, çevreye zarar vermeyen yeni enerji 
kaynaklarının   araştırılması   ve   enerjinin   tasarruflu   kullanılmasını sağlamak ve bu gibi 
çalışmalara iştirak etmek,  
       b) Nükleer enerjinin dışındaki atıksız ve temiz enerji kaynakları olarak bilinen; güneş, 
rüzgar, biomass ve benzeri alternatif enerji kaynaklarını araştırmak,  
       c) Enerji dönüşümleri ve tasarrufu ile ilgili ulusal  ve  uluslararası kuruluşlarla iş birliği 
yapmak, konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi  bilimsel  faaliyetler  düzenlemek   ve 
sonuçları kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak, çeşitli kurumların enerji dönüşümleri ve 
tasarrufu ile ilgili araştırma-inceleme vb. taleplerini karşılamak, 
       d) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her tür iç-
dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi 



vb. yayınlarda bulunmak.  
 

Merkezin organları  

Madde 4 – ERDÖM aşağıdaki organlardan oluşur. 
       a) Merkez Genel Kurulu, 
       b) Yönetim Kurulu, 
       c) Merkez Müdürü. 

 
Merkez Genel Kurulu  

Madde 5 – Merkez  Genel    Kurulu,  Erciyes  Üniversitesi’nin  konu  ile   ilgili   fakülte   ve 
yüksekokul yönetim kurullarının 2 yıl için tercihan konu ile ilgili öğretim   üyeleri  arasından 
seçecekleri  fakültelerden   ikişer, yüksekokullardan  birer,  Rektörün   görevlendireceği    üç 
temsilciden meydana gelir. Boşalan üyelikler benzer şekilde kalan süreyi tamamlamak üzere 
bir ay içinde doldurulur.  
        Merkez Genel Kurulu üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır 
ve oy çokluğu ile karar verir.  
 

Merkez Genel Kurulunun Görevleri 

 
Madde 6 – Merkez Genel Kurulu her akademik yılın başında  ve  Müdürün   gerekli gördüğü 
durumlarda yılda en az bir defa toplanarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.  
       a) Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve yönetim kurulunca uygun görülmüş önceki 
yılın çalışma faaliyetlerini değerlendirmek,  
       b) Yeni yılın bilimsel araştırma, yayın vb. Çalışma faaliyetlerinin esaslarını   belirlemek,  
       

Yönetim Kurulu ve Görevleri 
 

Madde 7 – Yönetim   Kurulu,   üniversitenin   değişik   birimlerinden   konu ile ilgili öğretim 
üyeleri  arasından,  Müdürün  önerisi  ile  Rektör  tarafından  iki yıllık süre için atanacak dört 
öğretim üyesi ve Müdür ile birlikte beş kişidir. 

Yönetim Kurulu her ay en az bir defa ve Müdürün gerekli gördüğü hallerde toplanır. 
Müdür yardımcısı ve döner sermaye işletme müdürü, toplantılara oy hakkı olmaksızın 
katılabilirler. Yönetim kurulu üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının hazır bulunması 
halinde toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. 
 

Madde 8 – Yönetim   Kurulu   Müdüre   yardımcı   bir organ olup, aşağıda belirtilen görevleri 
yapar. 
       a) Merkez Genel kurulunun almış olduğu kararların uygulanmasında, belirlenen  plan  ve 
programlar doğrultusunda Müdüre yardımcı olmak,  
       b) Yıllık yatırım planının ve bütçe tasarısını hazırlayarak Rektöre önermek, 
       c) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Müdürün getireceği konularda karar vermek ve yapılan 
itirazları karara bağlamak, 



       d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, 
       e) Mevzuat gereği verilen tüm diğer görevleri yerine getirmek.  
 

Müdür ve Görevleri  

Madde 9 – Merkezin Müdürü Rektör tarafından fakülte ve yüksekokulların güneş ve benzeri 
temiz  enerji  dönüşümleri  ve  enerji  tasarrufu  ile  ilgili çalışmaları bulunan öğretim üyeleri 
arasından   iki   yıllık   bir    süre  için  atanır.   Görev   süresi   sona   eren   müdür    yeniden 
görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı usul uygulanır.  
                   Müdür,   çalışmalarında   kendisine   yardımcı  olmak üzere Merkez Genel Kurulu 
üyelerinden   birisini   yardımcı   olarak   seçebilir.   Müdürün   bulunmadığı  zamanlar müdür 
yardımcısı müdürlüğe vekalet eder.  
Madde 10 – Müdür, ERDÖM’ün temsilcisidir ve aşağıdaki görevleri yerine getirir. 
       a) Yönetim Kurullarına başkanlık etmek, kurul kararlarını uygulamak ve  yeni   akademik 
yılın çalışma faaliyet programını hazırlayarak Merkez Genel Kuruluna sunmak, 
       b) Her akademik yılın sonunda   merkezin yıllık faaliyetlerini Merkez  Genel   kurulunun 
değerlendirmesinden sonra bir rapor halinde Rektörlüğe sunmak, 
       c) Merkezin  ödenek  ve  kadro  ihtiyaçlarını  gerekçesi  ile Rektörlüğe bildirmek, merkez 
bütçe  taslağını  Yönetim  kurulunun  görüşünü  de  alarak  Rektörlüğe  sunmak  ve  kendisine 
verilen diğer görevleri yapmaktır  
            Müdür  merkeze  verilen tüm görevlerin ödenek imkanları dahilinde bilimsel araştırma 
faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinden, Rektöre karşı birinci derece sorumludur.  
Madde 11 – Merkezin gelirleri şunlardır: 
       a) Üniversite ve diğer bütçelerden ayrılan ödenekler, 
       b) Her türlü öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler, 
       c) Döner sermaye gelirleri, 
       d) Araştırma fonundan ayrılan ödenekler, 
       e) Yayın gelirleri, her türlü yardım, bağış ve vasiyetler. 
 

Merkezin giderleri  

Madde 12 – Merkezin başlıca giderleri şunlardır: 
       a) Yönetim, bütçe, tanıtma, posta ve telefon vb. giderler, 
       b) Eğitim-öğretim, araştırma çalışmaları ve uygulama ile ilgili giderler, 
       c) Seminer, konferans ve  sempozyum gibi bilimsel faaliyetler ile ilgili harcamalar, yayın, 
ödül ve tanıtma giderleri.  
       d) Üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşlara ödenen aidatlar, 
       e) Döner Sermaye Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılan işlere ait giderler.  
Madde 13 – Merkezin    ita   amiri    Rektör’dür.    Rektör    ita   amirliği    yetkisini     Rektör 
Yardımcılarından birisine veya Müdüre devredebilir.  
Madde 14 – Bu Yönetmelikte belirtilmeyen durumlar için genel hükümler uygulanır.  
Madde 15 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
Madde 16 – Bu yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


