
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
 KIBRIS TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YÖNERGESİ 

(BÜ-KITAMER) 
 

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünün 16.08.2022 tarih ve 151901 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir. 
 

AMAÇ 
Madde 1: Yönergenin amacı; Kıbrıs Türk halkının yakın tarihinin araştırılması amacıyla 

yapılacak araştırma, inceleme ve analizlerinin kapsam ve hedeflerini tespit etmek, Merkezin 
teşkilatlanmasını belirlemek, faaliyet planını oluşturmak ve çalışma usullerine dair esasları tespit 
etmektir. 

KAPSAM 
Madde 2: Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Kıbrıs 

Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi Yönergesi 5’inci maddede ifade edilen amaçları 
gerçekleştirebilmek için; teşkilatlanma, çalışma usulleri ile koordineleri içeren hükümleri kapsar. 

DAYANAK 
Madde 3: Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi’nin kuruluş süreci sonraki çalışmaların 

daha ileri bir düzeye ulaştırılması için (amacıyla) Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları ve Uygulama 
Merkezi’ne dönüştürülmesi ve son aşamada Kıbrıs Türk Tarihi Enstitüsü’nün kurulması için 
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7’nci maddesi esasları dikkate 
alınacaktır. 

TANIMLAR 
a. Madde 4: Yönergede adı geçen; 
b. Merkez (BÜ-KITAMER): Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları 

Merkezi’ni, 
c. Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörü’nü, 
d. Müdür: Rektörlük tarafından atanan Kıbrıs Türk Tarih Araştırmaları Merkez 

Müdürü’nü, 
e. Yönetim Kurulu: Merkez Müdürü tarafından teklif edilen Rektörlük tarafından 

görevlendirilen öğretim üyesi/ görevlilerini, 
f. Plan: Yıllık Faaliyet Planı. 

 
MERKEZİN AMAÇLARI ve FAALİYET ALANLARI 

Madde 5:  

a. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Adası’nın jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik önemi ile 
Türkiye’nin güvenliğine ve ulusal çıkarlarına etkileri, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin Türkiye’ye, 
Bölgeye ve Bölge ile yakından ilgili ülkeler, bölgedeki dengelere etkilerini ortaya koyacak bilimsel 
araştırmalar, analizler ve projeler yapmak; bu amaçla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği imkanlarını geliştirmek, barış koşullarını geliştirmek. 

 b. Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Adası’nın yakın tarihi üzerine bilimsel/akademik 
çalışmalar yapmak, bu amaçla araştırma yapmak isteyenlere çalışma programları/planları yapan bir 
Merkez olarak hizmet vermek.  

c. Merkez’de yapılacak araştırmalar arasından akademik değerlendirme sonucuna göre 
Yönetim Kurulu tarafından seçilenlerin yayınlanmasına ilgilinin onayının alınması halinde karar 
vermek.  
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ç.  Kıbrıs Türk halkı yakın tarihi üzerine yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen her bir 
derece için iki öğrenciye Başkent Üniversitesince yıllık burs programında öngörülmüş olması halinde 
burs verilebilmesi. 

 
d. Kıbrıs gerçeklerini ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı tarihi süreçleri, uluslararası ilişkiler, 

uluslararası devletler hukuku, siyasi tarih, diplomasi süreçleri, ekonomik, sosyal (sosyolojik), insan 
hakları, insanbilimi (antropoloji), nüfus yapısı (demografik yapı) gibi alanlarda yaşanan süreçleri 
bilimsel olarak ortaya koyan objektif çalışmaları yapmak. 

e. Kıbrıs Türk halkının; siyasi, hukuki, kültürel ve sosyal mücadelelerini ulusal ve 
uluslararası seviyede düzenlenecek; sempozyum, panel, konferans, sergi vb. bilimsel faaliyetlerde 
gündeme getirmek. 

f. Kıbrıs da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri konu edinen bilimsel 
etkinlikler düzenlemek ve/veya katılmak suretiyle Kıbrıs Türk halkına on yıllardır yapılan haksız ve 
hukuksuz uygulamalar ile Türkiye’nin Kıbrıs politikasının hukuki, siyasi, coğrafi ve demografik 
temellerini anlatmak. 

g. Kıbrıs Türk halkının sosyal, kültürel, ekonomik kalkınması amacıyla projeler üretmek ve 
bu projelerin gerçekleşebilmesi için kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkanlarını 
araştırmak. 

ğ. Kıbrıs uyuşmazlığı hakkında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına danışmanlık ve 
kaynak desteği sağlamak.    

h. Kıbrıs Türk halkının tarihi, kültürü, sosyal ve ekonomik durumuyla ilgili kamuoyunu 
bilgilendirmek amacıyla Radyo/TV programları ve dijital platformdaki etkinliklere katılmak. 

ı. Kıbrıs ile ilgili çalışacak araştırmacıların yararlanmasına sunmak amacıyla birinci ve/veya 
ikinci elden kaynakların da yer alacağı dokümantasyon merkezi ve arşiv  oluşturmak, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde baskısı yapılan ve ülkemizde ulaşılamayan kaynakların temin 
edilebilmesi amacıyla KKTC’deki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkanlarını araştırmak. 

i. KKTC’deki kamu kurum ve kuruluşları ile karşılıklı kültürel, sosyal ve bilimsel 
etkinlikleri gerçekleştirmek. 

j. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeleri takip etmek ve ihtiyaç duyulması halinde 
bu gelişmeleri rapor halinde sunmak ve/veya danışmanlık yapmak. 

k. KKTC’deki milli günler olan; 15 Kasım (KKTC’nin Kuruluş Yıldönümü), 21 Aralık 
(Şehitleri Anma Haftası), 20 Temmuz (Barış ve Özgürlük Bayramı), 1 Ağustos (Milli/Toplumsal 
Direniş Bayramı), 8 Ağustos Erenköy Direniş/Destanı etkinlikleri planlamak, TV programlarına 
katılmak, sosyal medya hesaplarından duyuru yapmak suretiyle farkındalığı ve Kıbrıs Milli davamıza 
ilgiyi/bilinci arttırmak. 

l. Hem Türkiye hem de KKTC’de faaliyet yürüten üniversitelerde aynı amaçla kurulmuş 
merkezlerle işbirliği yapmak suretiyle ortak projeler gerçekleştirmek. 

m. Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi’nin sonraki yıllarda önce Kıbrıs Araştırmaları 
ve Uygulama Merkezi daha sonra ise Kıbrıs Tarihi Enstitüsü’ne dönüşebilmesi için idari ve teknik alt 
yapı hazırlıkları yapmak ve gerekli çalışmaları projelendirmek ve kurumsal altyapıyı hazırlamak. 

YÖNETİM ORGANLARI VE GÖREVLERİ 
Madde 6: Merkezin Yönetim Organları; 
a. Müdür, 

               b. Yönetim Kurulu, 
 c. Merkezin genişlemesine paralel olarak Yönetim Kurulu önerisi ve Rektör onayı ile    

Danışma Kurulu, Bilim Kurulu ile Çalışma ve Proje Gruplarından oluşur. 
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Müdür 
Madde 7:  Müdür, Rektör tarafından Üniversite tam zamanlı öğretim üyeleri arasından 

seçilir ve üç yıllık süre ile görevlendirilir. Görev süresini tamamlayan Müdür tekrar 
görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin ihtiyaç ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, Yönetim Kurulu 
üyelerinden birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, 
görevinden kısa süreli ayrılmalarında vekaleti varsa yardımcısına veya iş programı uygun bir 
yönetim kurulu üyesine bırakır. Üç ayı aşan bir süre görevinden uzak kalacaksa, kalan süreyi 
tamamlamak üzere yerine yeni bir müdür görevlendirilir. 

Madde 8: Müdürün görevleri: 
a) Merkezi temsil etmek, 
b) Yönetim Kurulunda görev alacak öğretim üyelerini Rektörlüğe sunmak, 
c) Yönetim Kurulu toplantılarını planlamak ve icra etmek, 
d) Yıllık Faaliyet Planını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda görüşülmesinin ardından 

onay   için Rektörlüğe göndermek, 
e) Her Akademik dönem sonunda Faaliyet Raporu hazırlamak ve Rektörlüğe göndermek, 
f) Merkezin düzenli ve etkin çalışması için gerekli önlemleri almak, 
g) Üniversitenin Kalite Politikası çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 

talepleri ve Merkezin amaçları doğrultusunda ölçülebilir hedefler belirlemek, 
h) Üniversite birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaları 

başlatmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve belgelendirmek. 
Yönetim Kurulu 

Madde 9: Yönetim Kurulu, Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından 
Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ve Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
Müdür yürütür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar 
görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin görevden ayrılması halinde Rektör 
tarafından yeni bir üye görevlendirilir. 

Madde 10: Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a.  Olağan ve Olağanüstü toplantılara katılmak, 
b. Merkezin yönetimi ve çalışma esasları ile ilgili kararları belirlemek, 
c.  Müdürün ve Yönetim Kurulu üyelerinin dilek ve önerilerini görüşerek karara bağlamak, 
ç. Yıllık Faaliyet Planı incelemek, Plan hakkında (varsa) görüş ve önerilerin 

değerlendirilmesini  müteakip onaylamak,  
d. Ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği esas ve ilkelerini belirlemek ve hazırlanan  
protokolleri incelemek ve onaylamak, 
SON HÜKÜMLER 

   Yürürlük 
Madde 11: Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi Yönergesi Rektör tarafından 

onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 12: Müdür, Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi Yönergesi hükümlerinin 

yürütülmesinden Başkent Üniversitesi Rektörü’ne karşı sorumludur. 
 


