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Kafkas Üniversitesinden:
Kafkas Üniversitesi Kafkasya ve Orta Asya
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kuruluş
Madde 1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin
(2) nolu alt bendi gereğince Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Kafkasya ve Orta
Asya Araştırma Merkezi” kurulmuştur.
Amaç
Madde 2- Merkezin amacı, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile ilgili olarak
sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak ve
araştırma sonuçlarını yayınlamak, Türkiye ve bölge ülkeleri arasında iletişim, işbirliği
ve bilimsel dayanışmayı geliştirmektir.
Merkez, amaçlarına uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Bilimsel araştırma projeleri hazırlayarak bu projeleri yürütecek bilimsel
araştırma gruplarını oluşturur ve mali kaynakları temin eder.
b) Yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel araştırma kurum ve kuruluşları ile bilimsel
işbirliği imkanlarını araştırır ve gerektiğinde bu kurumlara üye olur.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda kongre, sempozyum, panel, kurs, sergi ve
benzeri ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenler ya da düzenlenen
toplantılara katılım sağlar.
d) Özel ve kamu kuruluşlarına bilimsel danışmanlık tapar, Türkiye’nin
Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine yönelik olarak geliştireceği bilim, kültür,
teknik ve ekonomik politikalarıyla ilgili araştırma ve çalışmalarda bulunur.
Teşkilat
Madde 3- Kafkas Üniversitesi Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi
aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Müdür
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu
Müdür
Madde 4- Müdür , Kafkas Üniversitesi’nin aylıklı öğretim üyeleri arasından
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdür, Kafkasya ve Orta Asya konusunda araştırmalar yapan en az
iki öğretim elemanını kendisine yardımcı olarak atar. Müdür gerekli gördüğü hallerde
yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erince yardımcıların görevi de
kendiliğinden sona erer.
Müdürün Görevleri

Madde 5- a) Bu Yönetmelikle kendisine verilmiş olan görevleri yürütme amiri
olarak merkez adına yerine getirmek, merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara
başkanlık etmek,
c) Çalışma programlarını yürütmek,
d) Eğitim-Öğretim yılı sonunda merkezin yıllık faaliyetleri hakkında çalışma raporunu
Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
Madde 6- Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ile
müdürün göstereceği dört aday arasından Rektör tarafından üç yıl için seçilecek iki
öğretim üyesinden oluşur.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 7- Yönetim Kurulu merkezin karar organıdır. Müdür tarafından sunulan
gündemi görüşür, karara bağlar ve diğer çalışmalarda müdüre yardımcı olur. Müdürün
her Eğitim-Öğretim yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporuna ait esasları tespit eder
ve sonraki yıla ilişkin çalışma programını hazırlar. Yönetim Kurulu, müdürün gerekli
göreceği haller dışında,
Eğitim-Öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kere toplanır.
Danışma Kurulu
Madde 8- Danışma Kurulu, müdürün teklifi üzerine, Yönetim Kurulu
tarafından merkezin amaç ve çalışmalarıyla ilgili olan ve uzmanlığından
faydalanılabilecek kişiler arasından üç yıl için seçilir. Danışma Kurulu üyeleri Kafkas
Üniversitesi dışından da olabilir. Ancak bu sayı üye tam sayısının yarısını geçemez.
Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 9- Danışma Kurulu, merkezin çalışmalarına öneri ve uygulamalarıyla
katkıda bulunur. Her yıl en az bir kez, müdür tarafından belirlenen bir tarihte müdürün
başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.
Kadrolar
Madde 10- Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca
karşılanır.
Yürürlük
Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12- Bu yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

