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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE RİSK YÖNETİMİ
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
                Amaç
                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes�ne bağlı olarak kurulan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Deprem Araştırma ve R�sk Yönet�m� Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, 
yönet�m organlarına ve yönet�m organlarının görevler�ne �l�şk�n esasları düzenlemekt�r.
                Kapsam
                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Deprem Araştırma ve R�sk Yönet�m�
Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma esaslarına �l�şk�n
hükümler� kapsar.
                Dayanak
                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n
(2) numaralı alt bend� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
                Tanımlar
                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
                a) Ün�vers�te: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes�n�,
                b) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Senatosunu,
                c) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörünü,
                ç) Rektörlük: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörlüğünü,
                d) Mühend�sl�k ve M�marlık Fakültes�: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Mühend�sl�k ve M�marlık Fakültes�n�,
                e) Dekan: Mühend�sl�k ve M�marlık Fakültes� Dekanını,
                f) Dekanlık: Mühend�sl�k ve M�marlık Fakültes� Dekanlığını,
                g) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Deprem Araştırma ve R�sk Yönet�m� Merkez�n�,
                ğ) Merkez Müdürü: Merkez�n Müdürünü,
                h) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
                ı) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu
                �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

                Merkez�n amacı
                MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır;
                a) Doğal ve teknoloj�k afet zararlarının azaltılması �ç�n f�z�k� ve teknoloj�k, planlama ve yönet�m b�l�mler� ve sosyal
b�l�mler alanlarında ulusal ve uluslar arası kuruluşlara danışmanlık h�zmetler� götürmek ve bu kapsamda projeler gel�şt�rerek
hayata geç�rmek,
                b) Her tür ve ölçekte planlamaya esas jeotekn�k etütler, parsel bazında jeoloj�k ve jeotekn�k etütler/zem�n etütler�ne
yönel�k alt yapıyı hazırlamak,
                c) Deprem araştırma ve afet yönet�m� çerçeves�nde; resm� veya özel kuruluşlara, halka ve eğ�t�mc�lere sem�ner, kurs,
meslek �ç� b�lg� gel�şt�rme şekl�nde eğ�t�m h�zmetler� sunmak,
                ç) Deprem ve afet yönet�m� konusunda ulusal ve uluslar arası araştırma, uygulama ve gel�şt�rme faal�yetler�n� sürdürmek,
                d) Faal�yet alanlarıyla �lg�l� d�ğer ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� yapmak, ortak çalışmaları
özend�rmek, organ�ze etmek, b�lg� alışver�ş�n� gerçekleşt�rmek,
                e) Deprem ve afet yönet�m� konularında b�l�msel ve meslek� toplantılar düzenlemek, düzenlenmes�ne katkıda bulunmak,
                f) Kahramanmaraş İl� ve çevres�nde, olası deprem ve d�ğer doğal afetlerle meydana geleb�lecek hasarlar sonucu
oluşab�lecek can ve mal kaybının önceden tesp�t ed�lmes� yoluyla doğab�lecek zararların en emn�yetl� ve ekonom�k şek�lde
çözümüne katkı sağlamak, yen� s�t ve yerleş�m alanları bel�rlenmes�nde kullanılması zorunlu olan mühend�sl�k parametreler�n�n
tam olarak uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak, �dar� yönet�me yardımcı olmak.
                Merkez�n faal�yet alanları
                MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�ndek� amacını gerçekleşt�rmek üzere aşağıdak� faal�yetlerde
bulunur:
                a) Araştırma, �nceleme, uygulama ve gel�şt�rme çalışmaları ve projeler� yapmak,
                b) Doğal afet, jeoloj�k tehl�ke ve r�sk bel�rlemeye yönel�k çalışmalar yapmak,
                c) Çalışma alanı �le �lg�l�; ulusal ve uluslar arası konferans, kongre ve benzer� b�l�msel toplantılar düzenlemek,
düzenlenmes�ne katkıda bulunmak, yayınlar yapmak,
                ç) Ün�vers�tece, Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� olarak ver�len d�ğer görevler� yapmak,
                d) Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla konu �le �lg�l� alanlarda �şb�rl�ğ� yapmak, ayrıca danışmanlık ve destek h�zmetler�
sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

                Merkez�n yönet�m organları
                MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:



                a) Merkez Müdürü,
                b) Yönet�m Kurulu,
                c) Danışma Kurulu,
                ç) Proje grupları.
                Merkez müdürü
                MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından, Ün�vers�tedek� �lg�l� öğret�m üyeler� arasından üç yıllık b�r süre �ç�n
görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Merkez Müdürü yen�den görevlend�r�leb�l�r veya süres�nden önce aynı usulle görev�ne son ver�leb�l�r.
Merkez Müdürü, Yönet�m Kurulu üyeler� arasından �k� k�ş�y� seçerek, müdür yardımcısı olarak görevlend�rmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür yardımcıları, Merkez h�zmetler�n�n yürütülmes�nde Merkez Müdürüne yardımcı olur. Merkez Müdürünün
görev� başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından b�r�, Merkez Müdürünün tekl�f� ve Rektörün onayı �le Merkez Müdürüne
vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yen� b�r Merkez Müdürü görevlend�r�l�r. Müdür yardımcılarının süres�,
Merkez Müdürünün görev süres� b�tt�ğ�nde kend�l�ğ�nden sona erer.
                Merkez müdürünün görevler�
                MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevler� şunlardır;
                a) Merkez�n en �y� şek�lde çalışması �ç�n gerekl� tedb�rler� almak,
                b) Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak,
                c) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu hazırlamak, Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
                ç) Merkez�n amaçları doğrultusunda oluşturulan proje gruplarının programlarını hazırlamak ve Yönet�m Kuruluna
önermek,
                d) Yurt �ç� ve yurt dışında benzer faal�yetlerde bulunan kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak,
                e) Merkez�n yönet�m, denet�m ve gözet�m görev�n� yürütmek,
                f) Deprem araştırma ve afet yönet�m� alanlarındak� h�zmetler�n koord�nasyonunu sağlamak,
                g) Merkez�n ödenek, kadro �ht�yaçlarını, bütçe �le �lg�l� öner�ler�n� ve görüşülecek d�ğer konuları tesp�t ederek gerekçes�
�le b�rl�kte Yönet�m Kuruluna sunmak.
                Yönet�m kurulu
                MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Merkez Müdürü �le aşağıda göster�len ve Rektör tarafından görevlend�r�len dört k�ş�
olmak üzere toplam beş k�ş�den oluşur:
                a) Mühend�sl�k ve M�marlık fakültes�n�n �lg�l� bölümler�nden (jeoloj� ve �nşaat mühend�sl�ğ�) deprem ve doğal afetler�n
bel�rlenmes� �le �lg�l� konularda, araştırma, uygulama, eğ�t�m ve danışmanlık tecrübes�ne sah�p olup, �lg�l� fakülte dekanı tarafından
öner�len b�rer üye,
                b) Fen B�l�mler� ve Sosyal B�l�mler enst�tüler� yönet�m kurulları tarafından öner�len yukarıdak� bentte sayılan n�tel�klere
sah�p b�rer üye.
                (2) Yönet�m Kurulu Rektöre karşı sorumludur. Yönet�m Kurulunun görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üye yen�den
görevlend�r�leb�l�r. Herhang� b�r nedenle görev�nden ayrılan Yönet�m Kurulu üyes�n�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere aynı
b�r�mden b�r başka üye görevlend�r�leb�l�r.
                (3) Yönet�m Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzer�ne yılda en az �k� defa üyeler�n salt çoğunluğu �le toplanır ve
kararlar oy çokluğu �le alınır.
                Yönet�m kurulunun görevler�
                MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır;
                a) Merkez�n amaçları doğrultusunda Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� kararlar almak,
                b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma esaslarını bel�rlemek,
                c) Merkez Müdürünce hazırlanan geçm�ş yıla a�t faal�yet raporları �le gelecek yıla a�t çalışma programı tekl�fler�n�
�ncelemek ve görüşü �le b�rl�kte Rektörün onayına sunmak,
                ç) Yurt �ç� ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel �lkeler�n� tesp�t etmek,
                d) Merkez�n, eğ�t�m programlarına katılanlara vereceğ� sert�f�ka konusundak� �lkeler� bel�rlemek.
                Danışma kurulu ve görevler�
                MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönet�m Kurulunca öner�l�p Rektör tarafından onaylanan, deprem konusunda uzman
ve uluslararası alanda tanınan k�ş�ler �le �stekler� hal�nde aşağıdak� kurum tems�lc�ler�nden oluşur;
                a) Val�l�ğ� tems�len yetk�l� b�r k�ş�,
                b) İç�şler� Bakanlığı S�v�l Savunma Genel Müdürlüğünden b�r tems�lc�,
                c) Sağlık Bakanlığından b�r tems�lc�,
                ç) Kızılay Derneğ�nden b�r tems�lc�,
                d) TMMOB’den b�r tems�lc�,
                e) DSİ Bölge Müdürlüğünden b�r tems�lc�,
                f) Z�raat Mühend�sler� Odasından b�r tems�lc�,
                g) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşler� Genel Müdürlüğünden �k� k�ş�.
                (2) Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün veya yardımcısının katılmasıyla yılda en az b�r kere toplanır.
                (3) Danışma Kurulunun görev�; Merkez�n amaçları �le �lg�l� konularda görüşler�n açıklanıp tartışılması, çalışma
alanlarıyla �lg�l� olarak gelen �stekler� ve öner�ler� değerlend�rerek yen� çalışma konularının gündeme get�r�lmes� ve sorunların
çözüme bağlanmasına yönel�k öner�ler get�rmekt�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

                İta am�r�
                MADDE 13 – (1) Merkez�n �ta am�r� Rektördür.
                Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller



                MADDE 14 – (1) Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Yükseköğret�m
Kurulu, Senato ve Ün�vers�te Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.
                Yürürlük
                MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
                Yürütme
                MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.


