YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMALARI M E R K E Z İ
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1. Bu Yönetmelik ile stratejik ve toplumsal fayda odaklı araştırmalara
yönelik faaliyet göstermek, yerel, bölgesel ve uluslararası kapsamında gerek
duyulan alanlarda gerek kişisel gerekse tüzel şahıslarla akademik alanlarda işbirliği
yürütmek, üniversiteler arası tarihsel, eğitimsel, kültürel ve bilimsel konularda
işbirliği yürütmek, geleceğe yönelik dayanaklı, güvenli akademik çapta bilimsel
kaynaklar

oluşturmakla

birlikte

lazım

olan

bilimsel

konferanslar,

kongreler,

sempozyumlar, ilmî paneller düzenlemek ve de KKTC, Türkiye, ve bir bütünlükte
Mezapotamya bölgesine dayalı araştırmaları gerçekleştirmektir. Dolayısıyla, ister
edebiyat,

tarih,

arkeoloji,

felsefe,

lingustik;

isterse

bölgenin

fen

bilimleri

kaynaklarıyla geleceğe ışık tutmak amacıyla görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma
usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2. Bu Yönetmelik, ….. tarihli ve …. sayılı “Yakın Doğu Üniversitesi
Avrasya Araştırmaları Merkezi” Hakkında Üniversite ….. kurul onayının …. Maddesi
çerçevesinde hazırlanan, ……

tarih

ve

….. sayılı

Resmi

Gazetede veya….

yayımlanan “Yakın Doğu Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Merkezi” Kuruluş Ve
İşletmesine İlişkin Çerçeve Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3. Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan:
a) Kurum: Yakın Doğu Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Merkezi,nü
b) Bilim Kurulu: Yakın Doğu Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Merkezi Bilim
Kurulu’nu,
c) Başkan: Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Mütevelli Heyeti Başkanı’nı,
ç) Merkez: Yakın Doğu Üniversitesi’ni,
d) Merkez Başkanı: Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı’nı,
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e) Merkez Yönetim Kurulu: Yakın Doğu Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Merkezi
Yönetim Kurulu’nu,
f) Merkez Kurulu: Yakın Doğu Üniversitesi Merkez Kurulu’nu,
g) Enstitü: MYakın Doğu Üniversitesi Araştırma Merkezi bünyesindeki enstitüleri,
ğ) Enstitü Müdürü:

YDÜ Araştırma

Merkezi

bünyesindeki

enstitülerin

Müdürlerini, ilişkin Yönetmeliği, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaç, İlke ve görevleri
Merkezin amaç ve ilkeleri
Madde 4. Merkezin amacı, ulusal kalkınma hedeflerini göz önünde tutarak,
ileri, jenerik ve stratejik alanlarında öncelikle Türk dili ve edebiyatı, tarihi, felsefesi, bilim,
sanat vs. üzere küresel alanda gerekli ve güvenilir kaynakları oluşturmak, dünyaca ünlü
ve önemli

üniversitelerin enstitüleri ile işbirliği yönünde arayış ve zemin hazırlamakta

bulunmak, araştırma sorunlarını ortaya koymak, çözmek ve/veya çözülmesine yardımcı
olmak ve bu çözümlerin uygulanmasını temine çalışmaktır. Merkez, çalışmalarında
kalkınma planları ve programlarında belirtilen araştırma ihtiyaçlarını gözetme, bilimsel
araştırma

ortamı

yaratma

ve yaratıcılığı teşvik

etme,

gerek

kendi bünyesindeki

gerekse bünyesi dışındaki araştırmacı ve teknik personeli eğitme ilkelerini göz önünde
tutar, Kurumun diğer birimleriyle ve gerektiğinde Kurum dışı kuruluşlarla da işbirliği yapar.
Merkezin görevleri
Madde 5. (1) Bu amaç ve ilkeler çerçevesinde Merkezin görevleri şunlardır:
a) Üniversiteler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan konularda,
öncelikleri ülke gereklerine uygun biçimde saptayarak, yeni malzeme, ürün, süreç, yöntem
ve

üretim

sistemleri

üzerinde

araştırmalar

yapmak; ülke koşul ve olanaklarına

uygunluğunu araştırmak, yeterli olmayanların uygun hale getirilmesini sağlamak ve
gerektiğinde bu işleri sözleşmeli olarak yapmak ve/veya yaptırmak,
b) Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını
görsel/ işitsel ve yahut yazılı kaynak olarak duyurmak/ yayınlamak, bu amaçla programlar
geliştirmek ve uygulamasını sağlamak, yeni bir malzeme, ürün veya sürecin üretim
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safhasına geçmesi için zorunlu olan teçhizat, sistem ve özellikleri saptamak, gerektiğinde
pilot tesisler kurmak,
c) Uygulamalı

müspet

bilimlerin

gelişmesine

katkıda

bulunmak

ve

araştırmaların gerektirdiği temel bilim sorunlarını çözmek üzere, temel araştırmalar
yapmak, gelecekte karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araştırma sorunlarına çözüm
yolları aramak; bu amaçlarla üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarıyla işbirliği
yapmak,
ç) Üretim ve yönetim yöntemleri ile işletmede karşılaşılan teknolojik güçlükler
konularında danışmanlık yapmak, süreç, malzeme ve ürünlerdeki hataların sebeplerinin
giderilmesine, malzeme ve ürünlerin özelliklerinin saptanması ve kontrolüne, bilgi işlem
çalışmalarına yardımcı olmak ve sistem analizi yapmak,
d) Merkezin

araştırmacı

ve teknik personelini

eğitmek,

üniversitelerde ve

diğer araştırma kuruluşlarında görevli araştırmacı ve teknik personelin eğitimine yardımcı
olmak,
e) Diğer araştırma ve eğitim kurumlarında kurulup işletilmesi güç olan araç, gereç
ve alt yapıyı kurarak ülke araştırmacılarına, diğer kurumlara açık olarak işletmek;
araştırmalar için gerekli görülen özel alet ve teçhizatı Merkez içinde geliştirmek; ihtiyaç
duyulanları, gerek kendisi, gerekse diğer araştırma kuruluşları için üretmek,
f)

Merkezin

çalışma

alanlarına

giren

konularda

paydaşlara

seminer,

sempozyum, kongre, konferans, çalıştay gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, nitelikli
yayınlar yapmak, Araştırma-Geliştirme fuarları düzenlemek veya katılmak, toplumu bu
çalışmalar

konusunda bilinçlendirerek

araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) bilincinin

yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla gerekli faaliyetlerde bulunmak,
g) Avrupa Topluluğu uyum anlaşmaları ve uluslar arası KKTC, Türkiye ve bir
bütünlükt Mezapotamya üzere ve de doğu dilleri, tarihleri, kültürü, edebiyatılarının KKTC
ve Türkiye üzerinde etki ve tkileşmlerini çalışma ilkesi olarak dikkate almak,
ğ) Araştırma-Geliştirme sonuçlarını uygulamaya aktarmak amacıyla işletmeler
veya şirketler ve/veya ortaklıklar kurmak ve/veya ortak olmak, gerekirse araştırma
ürünlerini yazılı ve/veya görsel olarka geliştirip patent yaratmak ve maddi gelirleri
sağlamak,
h) Merkezin 4’üncü maddede tanımlanan amaçlarına uygun olarak diğer bilim ve
ilim kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve bu kuruluşlarca desteklenen orta vadeli
Araştırma- Geliştirme projelerini sözleşmeli olarak yapmak; uzun vadeli, özel amaçlı
uygulamalı stratejik araştırmalar yapmak,
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ı) Bilim Kurulu ve Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Yapılanması ve Merkez Yapılanmasını Oluşturan Birim ve Destek
Organlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Merkez Yapılanması
Madde 6. Merkez yapılanması;

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Danışma

Kurulu, Merkez Başkanı, Merkez Kurulu, Merkez Başkan Yardımcıları, Enstitünün idari ve
hizmet birimlerinden oluşur. Merkez yapılanması Merkez Başkanının önerisi ve Merkez
Yönetim Kurulu’nun
organlar

uygun görüşü ile Bilim Kurulu tarafından

arasındaki ilişkiler

Bilim

Kurulu’nca

onaylanmış

değiştirilebilir.

program

ve

Bu

bütçe

çerçevesinde Merkez Başkanı tarafından düzenlenir.
Merkez Yönetim Kurulu
Madde 7. Merkez Yönetim Kurulu aşağıda sayılan üyelerden oluşur:
a) Üniversite kurucu ve mütevelli heyetinden temsilcileri üç kişi,
b)

Sosyal bilimler Merkezi ve Ar-Ge alanlarında üstün nitelikli hizmetleriyle

tanınmış iki kişi,
c) Merkez Başkanı,
d) Merkeze bağlı bir Enstitü Müdürü,
(d) bendindeki Merkeze bağlı Enstitü Müdürü her yıl rotasyonla bu göreve
gelir. Enstitü sıralaması alfabetik sıraya göredir. (a) ve (b) bentlerinde sayılan üyeler
Bilim Kurulu’nca

seçilir.

Bilim

Kurulu,

üyelerden

birini

Merkez

Yönetim

Kurulu

Başkanı olarak belirler. Bilim Kurulu’nca belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin
çalışma süresi iki yıldır. İki yıl sonra yeniden seçilmeleri mümkündür.
Merkez Yönetim Kurulu’nun sekreterya hizmeti Merkez Başkanlığı’nca yürütülür.
Stratejik iş birimleri
Madde 8. Stratejik iş birimleri, Enstitülerin ve ana bilim dallarının çalışmasını
yürütebilmesi amacıyla Enstitü Müdürü’nce kurulan çalışma konularına göre alanında
yenilik yaratabilecek uzmanlaşmış birimlerdir.
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Stratejik iş birimleri, ilgili Enstitü müdür

yardımcısının ve fakülte dekanlarının koordinasyonunda çalışır. Her bir stratejik iş birimi,
benzer

konularda

çalışan

araştırmacı

ve

teknik

personel

ve/veya

ihtisas

derecede uymayı

zorunlu

laboratuvarından oluşur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Koruyucu Güvenlik
Madde

9-

Merkez

faaliyetleri, gizliliğe

azami

kılmaktadır. Merkez personeli olmayan kimselerin Merkez’e girişi, koruyucu güvenlik
esasları çerçevesinde Merkez Başkanı’nın veya Merkez Başkanı tarafından bu amaçla
görevlendirilecek kişilerin özel iznine bağlıdır. Merkez personeli, Merkez’in özelliği gereği
olan güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdür.
Bu kurallar Merkez Başkanlığı’nca düzenlenen Koruyucu Güvenlik Yönergesi ile
personele duyurulur.
Merkez’in korunması, güvenliğinin sağlanması ile ilgili prensip ve kararlar Merkez
Başkanı’nca alınır, gerektiği ölçüde çalışanlara kripto kleransı veya şahıs güvenlik belgesi
alınmasından Merkez Başkanı sorumludur.
Bütün bu mevzuat Ar-Ge içeriğinin sonuca varmadan dışarı sızmaması ve yapılan
projelerin mahiyeti başka yerlere varmamak amacıyla yapımalıdır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
Madde 10. Bundan önce her hangi bir parallel enstitü olarak faaliyet göstermiş veya
göstermemiş olan kuruluşların,

“Yakın Doğu Üniversitesi Avrasya Araştırmaları

Merkezi” kuruluşundan sonar kuruluş ve İşletme Yönetmeliği ile bu yönetmeliklerin ek ve
değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce uygulanmakta olan
düzenleyici işlemlerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına
devam edilir.
Geçici Madde 2 –Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış atamalar
ve yürütülmekte olan görevlerin yenilenmesi gerekmez, görev sürelerinin hesabında
yürürlükten kaldırılan Yönetmelik çerçevesinde geçen süreler dikkate alınır.
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Yürürlük
Madde 11. Bu Yönetmelik … … … . . yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12.

Bu Yönetmelik hükümlerini “Yakın Doğu Üniversitesi Avrasya

Araştırmaları Merkezi” Başkanı yürütür.

İmzalar:
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