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KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 
GELENEKSEL OYUNLAR VE SPOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel 
Oyunlar ve Spor Araştırma Enstitüsünün amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetim 
organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2. Bu Yönetmelik; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Oyunlar ve 
Spor Araştırma Enstitüsünün amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetim organlarının, 
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3. Bu Yönetmelik; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğünün 5. 

Maddesinin 2. Fıkrasına ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli 
Heyetinin 28/04/2021 tarih ve 2021-02/7 (c) sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4. Bu Yönetmelikte geçen;
Üniversite 
Mütevelli Heyeti 
Rektör 
Rektör Vekili 
Rektörlük 
Senato 
Enstitü

Müdür
Enstitü Yönetim Kurulu

Enstitü Kurulu 

Danışma Kurulu 

Enstitü Anabilim Dalı

ifade eder.

: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini,
: Üniversite Mütevelli Heyetini,
: Üniversite Rektörünü,
: Üniversite Rektör Vekilini,
: Üniversitesi Rektörlüğünü,
: Üniversite Senatosunu,
: Üniversite bünyesinde kurulan Geleneksel Oyunlar 
ve Spor Araştırma Enstitüsünü,
: Enstitü Müdürünü,
: îdari ve Enstitünün amaçları doğrultusunda yapılan 
faaliyetlerde Enstitü Müdürüne yardımcı yönetim 
organını,
: Enstitünün eğitim-öğretim ve araştırmalarıyla ilgili 
akademik organını,
: Enstitünün faaliyet alanları ile ilgili kişilerden ve bilim 
insanlarından oluşan danışma organını,
: Enstitünün lisansüstü eğitim programlarını yürüten 
üniversitenin fakültelerine bağlı bölümleri
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İKİNCİ BÖLÜM 
Enstitünün Amaçları, Faaliyet Alanları ve Yönetim Organları

Amaçları
Madde 5. Enstitünün amaçları şunlardır:
1) Başta Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları olmak üzere değişik coğrafyalardaki 

toplunıların mevcut, unutulmuş ve/veya unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyun ve 
sporlar ile ilgili araştırmalar yapmak.

2) Bölgesel ve ulusal farklılıkları dikkate alarak benzer oyunların ve sporların tespit 
edilmesi için araştırmalar yapmak.

3) Geleneksel oyun ve sporların yaşatılarak korunmasını, sürdürebilirliğini desteklemek 
için çalışmalar yürütmek.

4) Geleneksel oyun ve sporların ve tanıtılması, görünürlüğünün artırılması ve toplumun 
gündelik hayatına taşınması için yeni bağlamlar oluşturulmasına katkı verecek 
turnuvaların, müsabakaların, festival ve şölenler gibi çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi 
için çalışmak.

5) Mümkün olduğu durumlarda, geleneksel oyun ve sporların toplumları birleştirici 
gücünü dikkate almak ve ortak kuralların geliştirilmesiyle yeni faaliyetlerin hayata 
geçirilmesine katkı sağlamak.

6) Geleneksel oyun ve sporların kuşaktan kuşağa aktarılarak korunmasını ve yaşatılmasını 
sağlamak için eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme, uygulama, proje yayın ve arşiv 
çalışmalarını yürütmek.

7) Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyetinin ilgili kurum ve kuruluşları başta olmak 
üzere, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve ilgili diğer konfederasyonlar, federasyonlar 
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri yaparak hem bu kuruluşlardan araştırmalara 
destek temin etmek hem de bu kuruluşların bilgi, donanımlı uzman eleman elde 
etmelerini desteklemek.

8) Uluslararası uygulama ve araştırma yaklaşımlarını da dikkate alarak UNESCO’nun 
sosyal ve beşeri bilimler ve kültür sektörlerinde yürüttüğü “Somut Olmayan Kültürel 
Miras” ve geleneksel oyunlarını ve sporlarını teşvik eden “Herkes İçin Spor” 
konularındaki sözleşme ve programlan vasıtasıyla desteklenen yeni çalışmalar 
gerçekleştirmek ve böylece dünya kültürel mirasına katkı sağlamak.

Faaliyet Alanları
Madde 6. Enstitü, amaçları doğrultusunda aşağıda belirlenen alanlarda faaliyetlerde 

bulunur:
1) Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyetlerinin bütün bölgelerini kapsayacak 

biçimde diğer Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarıyla geleneksel oyun ve 
sporların yaşadığı coğrafyalarda yaşayan, unutulmaya yüz tutmuş veya unutulmuş 
geleneksel oyun ve sporların araştırılması, derlenmesi, incelenmesi ve yeniden 
canlandırılması çalışmalarını yürütmek.

2) Derlenen geleneksel oyun ve spor örneklerinin bilimsel değerlendirilmesi, arşivlemesi, 
yayma dönüştürülmesi, elektronik veri tabanı oluşturulması, deneyim odaklı 
sergilenmesi ve uygulamalı bir şekilde yaşatılması faaliyetlerini yürütmek.

3) Geleneksel oyun ve sporlarla ilgili ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve 
kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve ilgili federasyonlar ile işbirliği yapmak.

4) Geleneksel oyun ve sporlardan yararlanmak isteyen her kurum ve kuruluşa, ihtiyaç 
duyduğu belge, bilgi, plan ve proje gibi dokümanları hazırlamak ve danışmanlık 
hizmetlerini yürütmek.
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5) Geleneksel oyun ve spor alanlarında UNESCO ve benzeri kuruluşlar tarafından 
desteklenen projeler hazırlamak.

6) Geleneksel oyun ve spor alanlarında bilgi edinme ve paylaşma süreçlerine katkı 
sağlamak için başta eğitim faaliyetleri olmak üzere, ulusal veya uluslararası düzeydeki 
kurslar, seminerler, konferanslar, paneller, çalıştaylar, sempozyumlar, kongreler, oyun 
ve spor müsabakaları ve diğer etkinlikleri düzenlemek, koordine etmek ve desteklemek.

7) Enstitünün amaçları doğrultusunda üniversite bünyesinde geleneksel oyun ve sporların 
derlenmesinden uygulanmasına uzanan bütün süreçlerde çalışma alanlarını genişletmek, 
bilimsel derinlik sağlamak ve uzman elemanlar yetiştirmek üzere disiplinler arası 
yöntemlerle örgün ve/veya uzaktan lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmak.

8) Benzer alanlarda eğitim öğretim faaliyetleri yapan yurtiçi veya yurtdışı kurumlarla 
öğrenci değişimi yapmak, lisansüstü ortak eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve 
çift diploma programları açmak.

9) Geleneksel oyun, spor ve kültür mirasının tanıtılması, korunması, geliştirilmesi, 
kuşaktan kuşağa aktarılması, bilimsel kaynak oluşturulması ve sürdürülebilmesi için 
uluslararası düzeyde bilimsel makale, kitap ve rapor hazırlamak, yayımlamak ve 
yayımlanmasını desteklemek, patent ve telif haklarına ilişkin haklarının aranması ile 
ilgili girişimlerde bulunmak.

1 0 )  Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer çalışmaları yapmak.

Yönetim Organları
Madde 7. Enstitü yönetim organları, Enstitü Müdürlüğü, Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü 

Kurulu ve Enstitü Danışma Kuruludur.

Enstitü Müdürü
Madde 8.
1) Enstitü Müdürü; Rektör Vekilinin görüşü alınarak Rektör tarafından üniversitenin tam 

zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için atanır. Görev süresi biten Müdür yeniden 
atanabilir. Enstitü Müdürü, atamasındaki usullere uygun olarak gerektiğinde görevden 
alınabilir.

2) Enstitü Müdürü; Enstitünün amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde 
yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim, denetiminden ve sonuçlarının 
alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

3) Enstitü Müdürünün üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından atanan en çok 
iki yardımcısı bulunur. Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Müdürünün önerisi üzerine 
Rektör Vekilinin de görüşü alınarak Rektör tarafından atanır.

4) Enstitü Müdürü görevinin başında olamadığı zaman Müdür Yardımcısı/ 
yardımcılarından biri, onlar da olmadığı takdirde kıdem sırasına göre Enstitü Yönetim 
Kurulu Üyelerinden biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Enstitü 
Müdürü atanır.

Enstitü Müdürünün Görevleri
Madde 9. Enstitü Müdürünün görevleri şunlardır:
1) Enstitüyü temsil etmek.
2) Enstitü Kurullarına üye görevlendirilmesi için Rektörlüğe öneride bulunmak.
3) Kurulları toplantıya çağırmak, toplantılarına başkanlık etmek ve alınan kararları 

uygulamak.
4) Enstitünün genel durumu, işleyişi ve Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya 

konulan faaliyetler hakkında her akademik yılı sonunda ve istendiğinde Rektörlüğe 
rapor vermek.
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5) Enstitü organları ve birimleri arasında düzenli çalışmayı, koordinasyon ve işbirliğini 
sağlamak.

6) Enstitünün her düzeydeki personeli ve Enstitüde yapılan işleri ilgili mevzuata göre 
denetlemek.

7) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yapılacak faaliyetlerle ilgili hazırlanan 
protokolleri Rektörlüğe sunmak.

8) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü Yönetim Kurulu
Madde 10. Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürünün başkanlığında Enstitü Müdür 
yardımcıları ve Enstitü Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından, Rektör Vekilinin 
görüşü de alınarak üç yıl için görevlendirilen Üniversitenin tam zamanlı üç öğretim üyesinden 
oluşur. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine yeni bir üye aynı usulle 
görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Enstitü Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. 
Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanır.

Enstitü Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 11. Enstitü Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
1) Enstitü Kurulunun kararları ve Danışma Kurulunun istişari kararlarında tespit edilen 

esasları uygulamada Enstitü Müdürüne yardımcı olmak.
2) Enstitünün faaliyet, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak.
3) Enstitünün yatırım, faaliyet, araştırma program ve bütçesini hazırlamak.
4) Enstitünün faaliyetlerine ait işlemler hakkında kararlar vermek.
5) Enstitü Müdürünün Enstitü yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili getireceği bütün işlerde 

karar almak.
6) Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini 

belirlemek.
7) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek faaliyetlerin esaslarını tespit etmek 

ve protokoller hazırlamak.
8) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Lisansüstü Eğitim
Madde 12. Enstitü bünyesinde Üniversitenin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 
ilgili maddelerine göre lisansüstü programları açılabilir. Açılan programların eğitim 
öğretim faaliyetleri, Üniversitenin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne ve ilgili 
yönergelerine göre yürütülür.

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı
Madde 13. Açılan bir lisansüstü programa, Üniversiteye bağlı fakültelerin programa 
uygun Bölümün Başkam, Fakülte Dekanının görüşü de alınarak Enstitü Müdürü tarafından 
Rektörlüğe Enstitü Anabilim Başkanı olarak önerilir. Rektör, önerilen Bölüm Başkanım 
Rektör Vekilinin görüşünü de alarak, Enstitü Anabilim Dalı Başkanı olarak görevlendirir.

Enstitü Anabilim Başkanınm Görevleri
Madde 14. Enstitü Anabilim Dalı Başkanınm görevi, anabilim dalının her düzeyde lisansüstü 
eğitim-öğretim ve araştırmaların yürütülmesini sağlamaktır.
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Enstitü Kurulu
Madde 15. Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürünün başkanlığında Enstitü müdür yardımcıları. 
Enstitü Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen 
üniversitenin tam zamanlı üç öğretim üyesi ve Enstitü Anabilim Dalı başkanlarından oluşur. 
Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine yeni bir üye aynı usulle 
görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Enstitü Kurulu, olağan olarak her yarıyılın başında toplanır. Enstitü Müdürü 
gerekli hallerde Enstitü Kurulunu toplantıya çağırabilir. Enstitü Kurulu kararları 
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu 
yönünde çoğunluk sağlanır.

Enstitü Kurulunun Görevleri
Madde 16. Enstitü Kurulunun görevleri şunlardır:
1) Enstitünün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle 

ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.
2) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü Danışma Kurulu 
Madde 17.
1) Danışma Kurulu Üyeleri; Ulusal ve uluslararası kurumlarda Enstitünün çalışma 

alanlarında bilgi, tecrübe sahibi kişiler ve bilim insanları, Üniversite içinden veya 
dışından Enstitünün faaliyet alanları ile ilgili çalışma yapan öğretim elemanları, istekleri 
halinde kamu ve özel sektör kurumlan temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri arasından seçilir. Enstitü Danışma Kurulu en fazla 10 üyeden oluşur. 
Danışma Kurulu üyeliği gönüllülük esasına dayanır ve kurul üyelerine bu görevlerden 
dolayı ücret ödenmez.

2) Danışma Kurulu üyeleri; Enstitü Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından 
görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Danışma Kurulu 
üyeleri bu süre sonunda yeniden üyeliğe seçilebilir. Enstitü Müdürünün görevinin sona 
ermesi halinde Danışma Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer. Danışma 
Kurulu üyeleri bu süre sonunda yeniden üyeliğe seçilebilir.
Danışma Kurulu yılda en az bir kez Enstitü Müdürünün çağrısı üzerine, salt çoğunluk 
aranmadan. Enstitü Müdürünün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun k a r a r la n  

tavsiye niteliğindedir.

Enstitü Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 18. Enstitü Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
1) Enstitünün ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve işbirliğini yapmak 

konusunda katkı sağlamak,
2) Enstitünün çalışma alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmak ve 

değerlendirmeler yapmak,
3) Üniversitenin Danışma Kurulları Kuruluş, İşleyiş, Usul ve Esaslar Yönergesi’nin 

Akademik Birim Danışma Kurulu’nun görevleri maddesinde verilen görev ve 
sorumlulukları yerine getirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler

Ekipman ve Demirbaşlar 
Madde 19. Enstitü faaliyetleri kapsamında yapılan araştırma ve projelerde alınan her türlü alet, 

ekipman ve demirbaşlar, Enstitünün ve gerektiğinde Üniversitenin diğer birimlerinin 
kullanımına tahsis edilir.

Personel İhtiyacı
Madde 20. Enstitünün; enstitü sekreteri, akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Rektörlük 
tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
Madde 21. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 
Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
Madde 22. Bu Yönetmelik Mütevelli Heyetin onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 23. Bu Yönetmelik Üniversite Rektörü tarafından yürütülür.

Bu Yönetmelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu'nun 03/11/2021 tarih ve 2021-14.86 sayılı 
karan ile Mütevelli Heyeti 'nin onayına sunulmak üzere kabul edilmiştir.
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