KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, KAHRAMANMARAŞ YÖRESİ KÜLTÜR
DEĞERLERİNİ ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Kuruluş
Madde 1 — Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Yöresi Kültür Değerlerini
Araştırma Merkezi; Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi uyarınca, Sütçü İmam
Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.
Amaç
Madde 2 — Merkezin amacı, kuruluş gerekçesine uygun olarak Kahramanmaraş yöresi ile ilgili bilimsel
araştırmalar için ihtiyaç duyulan ve bünyesinde tesis edilmiş olan alet ve ekipmanının rantabıl kullanımını organize
ederek bilimsel araştırmaların yürütülmesini sağlamak.
Kahramanmaraş'lı olan tarihi ve edebi şahsiyetleri araştırmak ve Kahramanmaraş'ın tarihte ve
günümüzdeki kültürel değerlerini araştırmak.
Kahramanmaraş'ta özel kişilerin elinde bulunan belge ve kaynaklan merkezde toplamak.
Çalışma Alanı
Madde 3 — a) Kahramanmaraş şehri ve yöresinin kuruluşundan günümüze kadar tarihi, sanatı, mimarisi,
edebiyatı, dili, sosyal ve kültürel varlıkları ile ilgili her türlü araştırma yapmak.
b) Kahramanmaraş şehrinin Türk hakimiyeti dönemi tarih ve kültürünü her yönüyle incelenip özelliklerini
ortaya koymak.
c) Beylikler dönemini inceleyip tarih, kültür ve sanatını ortaya koymak.
d) Kahramanmaraş şehrinin günümüze kadar olan döneme ait tarihi, kültürel, iktisadi ve sosyal sahada;
kitap, dergi, her çeşit belge, bilgi ve malzemeyi tesbit edip toplamak ve bunları saklamak.
e) Kahramanmaraş şehri ile ilgili araştırmalara yardıma olmak ve bu konularda yayınlar yapmak.
f) Yurt içindeki ve dışındaki Türk ve Dünya bilim ve araştırma kurumlarıyla, amacına uygun konularda
iş birliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.
g) Kahramanmaraş'la ilgili amacına uygun konularda konferans, panel, sempozyum, toplantı ve sergiler
düzenlemek ayrıca başka yerlerde düzenlenen toplantılara katılmak.
h) Kahramanmaraş'ın tarihte ve milli mücadele yıllarındaki bağımsızlık mücadelesini ayrıntılarıyla
araştırmak.
ı) Merkezin kuruluş amacına, Yüksek Öğretim Kanunu amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları
yapmak.
Organlar
Madde 4 — Kahramanmaraş Kültür Değerlerini Araştırma Merkezinin organları şunlardır.
a) Merkez Müdürü
b) Yönetim Kurulu
Madde 5 — Merkez Müdürü: Rektör tarafından 3 yıl süreyle görev yapmak üzere öğretim elemanları
arasından atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Ayrıca Müdürün, Üniversitede görevli öğretim elemanları
arasından 3 yıl için atayacağı iki yardımcısı bulunur. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevi de sona
erer. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet
altı aydan fazla sürerse yeni müdür atanır.

Müdürün Görevleri
Madde 6 — Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektör'e
karşı sorumludur.
Ayrıca;
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kurulu'na başkanlık eder ve alınan kararları uygular.
b) Bütçe teklifini hazırlayıp Yönetim Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunar.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kurulu'nun görüşünü alarak Rektörlüğe sunar.
d) Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun projelerin gerçekleşmesini sağlar.
e) Kanun ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapar.
Yönetim Kurulu
Madde 7 — Müdür, Müdür yardımcıları ve Rektörce atanan 5 kişi ile toplam 8 kişiden oluşur.
Yönetim Kurulunun Görevleri:
a) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile yılda enaz iki defa toplanarak merkezin faaliyeti ve yönetimi ile
ilgili konularda karar alır.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe teklifini ve faaliyet raporunu inceleyerek görüş belirler.
c) Araştırma, yayım, bilimsel tertipleme veya öğretime yardımcı olma gibi konularda karar verir.
Kadrolar
Madde 8 — Merkezin idari, akademik ve teknik personel ihtiyacı usulüne göre Rektörlükçe tahsis edilen
kadrolara yapılacak atamalar, sözleşmeli personel veya 2547 sayılı kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör
tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.
Mali Hükümler
Madde 9 — Merkezin gelir kaynakları şunlardır:
a) Sütçü imam Üniversitesi Rektörlüğü bütçesinin ilgili faslında ayrılacak ödenekler.
b) Her türlü bağış, yardım, vasiyet v.s. gelirler.
c) Başbakanlık, Bakanlıklar ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bütçelerinden Merkeze aktarılacak
ödenekler.
Yürürlük
Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.
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