
Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Türkler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu

organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Türkler Uygulama ve

Araştırma Merkezinin örgütlenmesine, çalışmalarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YUTAM): Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Türkler Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amacı, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatan-

daşları ile Türkiye kökenliler ve akraba topluluklar hakkında bilimsel araştırmalar yapmak,

araştırma sonuçlarını ilgililere iletmek ve gerektiği hâllerde eğitim vermektir.
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Çalışma alanları

MADDE 6 ‒ (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye kökenliler ve ak-

raba topluluklar üzerine Türkiye’de ve/veya yerinde araştırma ve incelemeler yapmak.

b) Gerekli hâllerde, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Türkiye ile

diğer ülkelerdeki kurumlar ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

c) Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarını ele alan projeler hazırlayarak

uygulamaya koymak ve gerekli hâllerde eğitim ve öğretim programları düzenleyerek sertifika

vermek.

ç) İlgili alanda çalışmalar yürüten araştırmacılara ve ilgili anabilim dallarında eğitim

gören lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilere araştırma, ortak çalışma ve uygulama alanları

yaratmak, söz konusu gruplara danışmanlık yapmak.

d) Türk vatandaşlarının yoğun olarak bulunduğu ülkelerdeki üniversiteler ve diğer ilgili

kurumlar ile Anadolu Üniversitesi arasında öğretim üyesi, yüksek lisans ve doktora öğrencisi

değişimi ve bilgi alışverişini sağlamak.

e) Çalışma alanlarına ilişkin ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans ve

benzeri etkinlikler düzenlemek; rapor, bülten ve dergi yayımlamak.

f) Çalışma alanlarına ilişkin her türlü dokümanı bünyesinde toplamak ve bunları araş-

tırmacıların kullanımına sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları ve görevleri

MADDE 7 ‒ (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları kapsamında çalışmaları bulunan Üniversite

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan

Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görev süresini

tamamlamadan görevinden ayrılması hâlinde, aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.
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(2) Görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre, yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet

süresinin altı ayı aşması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, idari işleri düzenli ve amaçlarına uygun olarak yürütmek,

gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak.

b) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki

yıla ait çalışma programını Ocak ayı sonuna kadar hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü

aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma

alanları kapsamında araştırmalar yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisi

ile Rektör tarafından bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir.

(2) Müdür Yardımcısının görevi Müdürün görev süresi dolduğunda sona erer. Müdür

Yardımcısı aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları arasından bilim

alanları dikkate alınarak Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye

ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Üst üste

en az üç toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayan ve üç yıldan önce görevinden herhangi

bir şekilde ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle

yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; en geç üç ayda bir, Müdürün çağrısı veya Yönetim Kurulu üyele-

rinin salt çoğunluğunun talebi üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar,

toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Merkezin amaçlarına uygun olarak Merkezin çalış-

malarını düzenlemek, Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak ve alınan

kararların yürütülmesini sağlamak.

b) Müdür ve Danışma Kurulundan gelen öneri, istek ve başvurular ile ilgili kararlar

almak.
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c) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki

yıla ait çalışma programının hazırlanmasına katkıda bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 ‒ (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında deneyimli Üniver-

sitenin veya diğer yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili

kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl

için seçilen temsilcilerden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan

süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.

(2) Müdür, Merkezin faaliyetleri hakkında istişarî nitelikte görüş bildiren Danışma Ku-

ruluna başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyetlerini, işleyişini ve sunduğu hizmetleri değerlendirmek, Mer-

kezin faaliyetleri için yeni konular önermek ve Merkezin faaliyet göstereceği öncelikli alanlar

hakkında görüş bildirmek.

b) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim

Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 ‒ (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 ‒ (1) 13/6/2002 tarihli ve 24784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu

Üniversitesi Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunlarını Araştırma Merkezi Yönet-

meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, MESLEK

HASTALIKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 6/6/2012 tarihli ve 28315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı

ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye

yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) ve

(g) bentleri eklenmiştir.

“f) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.”

“g) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli

Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum

ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından

üç yıllığına seçilen ondört üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin

yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden se-

çilebilir.”

“(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan

olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top-

lantıya çağırabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

6/6/2012 28315
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