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YÖNETMELİK 
Erciyes Üniversitesinden: 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DAVUD EL-KAYSERİ TASAVVUF 
ARAŞTIRMALARI  

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulan 

Davud el-Kayseri Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, 
çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulan Davud 

el-Kayseri Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma 
alanlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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) Merkez: Erciyes Üniversitesi Davud el-Kayseri Tasavvuf Araştırmaları 

Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
b) Merkez Danışma Kurulu: Erciyes Üniversitesi Davud el-Kayseri Tasavvuf 

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu, 
c) Merkez Müdürü: Erciyes Üniversitesi Davud el-Kayseri Tasavvuf Araştırmaları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, 
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi Davud el-Kayseri Tasavvuf 

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, 
d) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü, 
e) Üniversite: Erciyes Üniversitesini, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları 

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve çalışma alanları şunlardır: 
a) Türk tasavvufuna yön veren düşünürlerin eserlerini ve görüşlerini tasavvuf, 

sosyoloji, tarih, felsefe, bilim tarihi, dil, edebiyat gibi farklı disiplinlerin bakış açıları ve 
metotlarıyla ele alıp incelemek ve değerlendirmek, 

b) Anadolu’da yetişen mutasavvıfların İslâm düşüncesine getirdikleri bütünleştirici 
yaklaşımı tespit etmek, tanıtmak ve böylece dünya müslümanlarının birliğine katkı 
sağlamak, 

c) Dâvûd el-Kayserî’yi ve Türk tasavvuf kültürünün başlıca diğer temsilcilerini 
hazırlayan tarihi, sosyal ve siyasi sebepleri incelemek, 

ç) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden enstitü, 
araştırma merkezi ve vakıf gibi kuruluşlarla fikri, mali ve kültürel ilişkiler kurmak, 

d) Osmanlı kuruluş döneminde ve Osmanlı tarihinde tasavvufî düşüncenin seyrini 
gösteren eserlerin ilmî usullerle tahkîk ve neşrinin yapılması çerçevesinde: 

1) Dâvûd el-Kayserî, Seyyid Burhaneddin, İbrahîm Tennurî, Somuncu Baba gibi 
Türk tasavvuf tarihinin önemli düşünürlerinin eserlerini ilmî bir şekilde neşre 
hazırlamak, 

2) Türk tasavvuf düşünce geleneğinde Dâvûd el-Kayserî gibi Ekberi geleneğe 
mensup diğer önemli düşünürlerin eserlerini incelemek, fikirlerini ortaya koymak ve 



yazma halindeki eserleri neşretmek, 
3) Henüz çözümlenmesi yapılmamış eserleri çözümlemek, 
4) Dâvûd el-Kayserî’ye ait bütün yazma eserleri kurulacak merkezde toplamak, 
5) Dâvûd el-Kayserî’nin Arapça eserlerinin gerekli görülenlerini Türkçeye 

çevirmek, 
6) Eserlerin İngilizceye ve diğer dillere çevrilmesini sağlamak. 
e) Davud el-Kayseri’nin Türk tasavvuf kültür tarihi içindeki yerini ilmî objektiflik 

içinde esas kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak, 
f) Davud el-Kayseri’yi hazırlayan tarihi, sosyal ve siyasî sebepleri inceleyerek 

Kayseri’de yaşamış olan ve Anadolu Tasavvuf Kültürünü fiilen yaşayan ve yaşatan 
kişileri ortaya çıkararak bölge kültür tarihi içindeki gerçek yerlerini tayin etmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Merkez Müdürü ve yardımcısı, 
b) Merkez Yönetim Kurulu, 
c) Merkez Danışma Kurulu. 
Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ve görevleri 
MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, tasavvuf kültürü ve araştırmaları konusunda 

deneyime sahip, aylıklı ve bu saha ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim 
elamanları arasından Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür 
tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün kesintisiz 6 aydan fazla bir süre görevi 
başında bulunmaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. 

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek, 
b) Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, 
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, 
ç) Merkez Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektöre 

önermek, 
d) Merkezin yürütme, bilim, yayın, inceleme ve benzeri kurullarına başkanlık 

etmek ve bu kurulların işleyiş ve düzenini sağlamak, her öğretim yılı sonunda ve 
istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi vermek, Merkezin ihtiyaçları ve 
bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kararından sonra Rektörlüğe 
bildirmek, 

e) Merkeze bağlı idarî ve akademik personel üzerinde genel düzen ve denetim 
görevini sürdürmek, 

f) Merkez Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak, 
g) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler 

hakkında Rektöre bilgi vermek, 
ğ) Merkez Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, 
h) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, 
ı) 2547 sayılı Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri 

yapmak. 
(3) Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite 

öğretim üyeleri arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere 
Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman müdür 
yardımcısı kendisine vekâlet eder. Vekâlet süresi 6 ayı geçemez. Müdür yardımcısı, 
Müdür tarafından en çok 3 yıl için atanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcısını 
değiştirebilir. Müdürün görevi sona erince, yardımcının da görevi sona erer. 

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri 
MADDE 8 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve 3 üye 

olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, tasavvuf tarihi ve kültürü 
üzerine çalışmaları bulunan tasavvuf sahasındaki öğretim üyesi ve dernek 
temsilcilerinden seçilir. Kurul üyeleri, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi 
biten üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, her öğretim yılı başında, Merkez 
Müdürünün daveti üzerine en az bir defa toplanır ve toplantıda kararlar oy çokluğu ile 



alınır. 
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin çalışma programını, bilimsel faaliyetleri ve yayınları yürütmek ve 

idare etmek, 
b) Merkez Müdürü tarafından ortaya konan meseleleri tartışarak sonuca ulaşmak, 
c) Merkezin amacına uygun olarak bilim, inceleme, yayın ve benzeri kurulları 

oluşturmak, 
ç) Bu Yönetmeliğin amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak. 
Merkez Danışma Kurulu ve görevleri 
MADDE 9 – (1) Merkez Danışma Kurulu; tasavvuf tarihi ve kültürü üzerine bilgi 

ve deneyim sahibi uzman bilim adamları ile kurumların temsilcilerinden oluşur. Merkez 
Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son verme, Merkez Yönetim Kurulunun salt 
çoğunluğunun kararı ile olur. Merkez Danışma Kurulu en fazla 10 üyeden oluşur. 
Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa 
toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alır. Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda 
görüş ve önerilerde bulunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör 
tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Yürürlük 
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 
 


