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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ  KAHRAMANMARAŞ VE YÖRESİ KÜLTÜR DEĞERLERİNİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
Madde 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Kahramanmaraş ve Yöres� Kültür Değerler�n� Araştırma ve Uygulama

Merkez�; Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Senatosunun 94/14 sayılı kararı ve Yükseköğret�m Kurulu'nun onayı �le
Ün�vers�telerde Akadem�k Teşk�lat Yönetmel�ğ�n�n ek 1. maddes� uyarınca, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes�
Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Amaç:
Madde 2. Merkez�n amacı, kuruluş gerekçes�ne uygun olarak Kahramanmaraş yöres� �le �lg�l� b�l�msel araştırmalar �ç�n

�ht�yaç duyulan ve bünyes�nde tes�s ed�lm�ş olan alet ve ek�pmanının kullanımını organ�ze ederek b�l�msel araştırmaların
yürütülmes�n� sağlamak.

Kahramanmaraşlı olan tar�h� ve edeb� şahs�yetler� araştırmak ve Kahramanmaraş'ın tar�hte ve günümüzdek� kültürel
değerler�n� araştırmak.

Kahramanmaraş'ta özel k�ş�ler�n el�nde bulunan belge ve kaynakları merkezde toplamak.
Çalışma Alanı:
Madde 3. Kahramanmaraş şehr� ve yöres�n�n kuruluşundan günümüze kadar tar�h�, sanatı, m�mar�s�, edeb�yatı, d�l�, sosyal

ve kültürel varlıkları �le �lg�l� her türlü araştırma yapmak.
a)    Kahramanmaraş şehr�n�n Türk hak�m�yet� dönem� tar�h ve kültürünü her yönüyle �nceley�p özell�kler�n� ortaya

koymak.
b)   Beyl�kler dönem�n� �nceley�p tar�h, kültür ve sanatını ortaya koymak.
c)    Kahramanmaraş şehr�n�n günümüze kadar olan döneme a�t tar�h�, kültürel, �kt�sad� ve sosyal sahada; k�tap, derg�,

her çeş�t belge, b�lg� ve malzemey� tesp�t ed�p toplamak ve bunları saklamak.
d)   Kahramanmaraş şehr� �le �lg�l� araştırmalara yardımcı olmak ve bu konularda yayınlar yapmak.
e)    Yurt �ç�ndek� ve dışındak� Türk ve Dünya b�l�m ve araştırma kurumlarıyla, amacına uygun konularda �ş b�rl�ğ�

yapmak ve b�lg� alışver�ş�nde bulunmak.
f)     Kahramanmaraş'la �lg�l� amacına uygun konularda konferans, panel, sempozyum, toplantı ve serg�ler düzenlemek,

ayrıca başka yerlerde düzenlenen toplantılara katılmak.
h)   Kahramanmaraş’ın tar�hte ve m�ll� mücadele yıllarındak� bağımsızlık mücadeles�n� ayrıntılarıyla araştırmak.
ı)    Merkez�n kuruluş amacına, Yükseköğret�m Kanunu amaç ve �lkeler�ne uygun d�ğer çalışmaları yapmak.
Madde 4. Kahramanmaraş ve Yöres� Kültür Değerler�n� Araştırma ve Uygulama Merkez�n�n organları şunlardır:
a)    Merkez Müdürü
b)    Yönet�m Kurulu

                Madde 5. Merkez Müdürü: Rektör tarafından 3 yıl süreyle görev yapmak üzere öğret�m elemanları arasından atanır.
Süres� b�ten Müdür tekrar atanab�l�r. Ayrıca Müdürün, Ün�vers�tede görevl� öğret�m elemanları arasından 3 yıl �ç�n atayacağı �k�
yardımcısı bulunur. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde yardımcıların görev� de sona erer. Merkez Müdürünün görev� başında olmadığı
zamanlarda yardımcılarından b�r� vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yen� Müdür atanır.

Müdürün Görevler�:
Madde 6. Merkez faal�yetler�n�n düzenl� olarak yürütülmes�nden, gözet�m ve denet�m�nden Rektör'e karşı sorumludur.
Ayrıca:
a)     Merkez� tems�l ve Yönet�m Kurulu’na başkanlık eder ve alman kararları uygular.
b)     Bütçe tekl�f�n� hazırlayıp Yönet�m Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunar.
c)     Merkez�n yıllık faal�yet raporunu hazırlayıp Yönet�m Kurulu'nun görüşünü alarak Rektörlüğe sunar.
d)     D�ğer kurum ve kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� yaparak amaca uygun projeler�n gerçekleşmes�n� sağlar,
e)     Kanun ve Yönetmel�klerce ver�len d�ğer görevler� yapar.
Yönet�m Kurulu
Müdür, Müdür yardımcıları ve Rektör'ce atanan 5 k�ş� �le toplam 8 k�ş�den oluşur.
Yönet�m Kurulunun Görevler�:
Madde 7. Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� �le yılda en az �k� defa toplanarak merkez�n faal�yet� ve yönet�m� �le �lg�l�

konularda karar alır.
a)    Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe tekl�f�n� ve faal�yet raporunu �nceleyerek görüş bel�rler.
b)    Araştırma, yayım, b�l�msel toplantılar veya öğret�me yardımcı olma g�b� konularda karar ver�r.
Kadrolar
Madde 8. Merkez�n �dar�, akadem�k ve tekn�k personel �ht�yacı usulüne göre Rektörlükçe tahs�s ed�len kadrolara

yapılacak atamalar, sözleşmel� personel veya 2547 sayılı kanunun 13. maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek
elemanlarla karşılanır.

Mal� Hükümler:
Madde 9. Merkez�n gel�r kaynaklan şunlardır:
a)    Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörlüğü bütçes�n�n �lg�l� faslında ayrılacak ödenekler.
b)    Her türlü bağış, yardım, vas�yet vs. gel�rler.
c)    Başbakanlık, Bakanlıklar ve d�ğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bütçeler�nden Merkeze aktarılacak ödenekler.
Yürürlük:



Madde 10. Bu yönetmel�k yayımlandığı tar�hte yürürlüğe g�rer.
Yürütme:
Madde 11. Bu yönetmel�k hükümler�n� Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.


