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YÖNETMELİK
Erciyes Üniversitesinden:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ MİMAR SİNAN MİMARLIK VE KÜLTÜR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Kayseri Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Kayseri Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Uygulama ve
Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Erciyes Üniversitesi Kayseri Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Mimar Sinan dönemi başta olmak üzere, Osmanlı mimarlık ve kültürü
üzerine yapılacak olan farklı disiplinlerle ilgili araştırma ortamının yaratılması, yeni araştırmaların teşviki, yapılan
araştırmaların desteklenmesi ve ödüllendirilmesi, araştırmaların yayınlanması ve geniş kitlelere ulaşımının sağlanması
için; bilimsel toplantılar, araştırma gezileri düzenlenmesi, görsel materyaller, sergiler, çalıştaylar ve belgeseller
hazırlanması, ayrıca tüm bu araştırmalar için kütüphane, müze, veri tabanı ve bilgi bankası hizmetinin sunulması,
ulusal ve uluslar arası, konu ile ilgili çalışma yapan diğer kurumlar ile işbirliğinin ve protokollerin yapılmasının
sağlanmasıdır.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerini yürütür:
a) Mimar Sinan’ın hayatı, mimarlığının oluşmasına katkı sağlayan faktörler, yaşadığı sosyo-kültürel ortamın
tasarımına etkileri, mimarlığının gelişim süreci ve eserlerinin araştırılması ve belgelenmesi,
b) Mimar Sinan’a ait farklı coğrafyalarda ve farklı yapı tiplerindeki yapıların belgelenmesi, bulundukları yapılı
çevre ve kentlerle kurdukları ilişkilerin araştırılması,
c) Mimar Sinan dönemi mimarlığı başta olmak üzere; Osmanlı mimarisinin doğu ve batıdaki emsalleri ile
etkileşimlerinin araştırılması,
ç) Anadolu mimari sanat ve kültür geleneğinde Mimar Sinan öncesi dönemin etkileri üzerine araştırmalar
yapılması, yapılan araştırmaların desteklenmesi,
d) Mimar Sinan sonrası dönemde Mimar Sinan mimarisinin etkilerinin araştırılması,
e) Tematik çerçeveler dâhilinde Osmanlı mimarlık ve kültürünün farklı dönem ve coğrafyalardaki izlerinin
disiplinler arası yaklaşımlarla incelenmesi, araştırılması ve belgelenmesi,
f) Mimar Sinan yapılarında mekan kurgusu, malzeme kullanımı ve taşıyıcı sistemleri ile bezeme ve süsleme
araştırmalarının yapılması,
g) Osmanlı dönemi kent ve kentsel dokularının incelenmesi ve karşılaştırmalı analizlerinin yapılması, makro
ve mikro ölçekli gerçekleştirilen kentsel planlama faaliyetlerinin incelenmesi, belgelenmesi ve analizi, kent dokusu ve
mimarisinde hijyen ve sanitasyonla ilgili öğelerin incelenmesi,

ğ) Mimar Sinan’ın yaşadığı dönem başta olmak üzere yerli ve yabancı Osmanlı coğrafyasını ziyaret eden
gezginler-seyyahlar tarafından kentler ve yapıların betimlendiği edebiyat ve tarih metinlerinin derlenmesi, çevirisi,
incelenmesi ve yayınlanması,
h) Osmanlı dönemi müziği üzerine araştırmalar yapılması, yazılı ve sözlü kaynakların incelenmesi ve
derlenmesi,
ı) Mimar Sinan dönemi başta olmak üzere farklı dönem ve tiplerdeki yapılara yönelik koruma, restorasyon,
yeniden işlevlendirme, yüzey incelemesi, arkeolojik kazı, fotogrametrik ölçümler içeren belgeleme ve analiz
çalışmalarının yapılması,
i) Mimar Sinan’ın yaşadığı dönem başta olmak üzere Osmanlı Devleti ve çağdaşı olan toplumlarda yapı üretim
ilişkileri, mimarlığın aktörleri, yapılı çevre üretim mekanizmaları, ustalık-kalfalık-çıraklık sistemleri ve yapı üretim
yöntemlerinin incelenmesi,
j) Mimar Sinan’ın eğitici kimliğine vurgu yapmak üzere dönemin eğitim sistemi üzerine araştırmalar
yapılması,
k) Osmanlı dönemine ait harita, gravür, minyatür, dokuma gibi her türlü materyallerin derlenmesi,
arşivlenmesi ve sergilenmesi,
l) Geleneksel el sanatları ve zanaat kültürü üzerine yapılacak araştırmaların desteklenmesi,
m) Kayseri’nin mimari, sanat ve kültürü üzerine araştırmalar yapılması, yapılan araştırmaların desteklenmesi,
n) Merkez faaliyetleri kapsamında çocuklar ve gençlere yönelik eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi,
o) Yapılacak araştırmalara kaynaklık etmesi için, Merkez bünyesinde veri tabanı ve kütüphane sistemlerinin
kurulması, bunların araştırmacıların ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün hizmetine sunulması,
ö) Merkezin amaçlarına uygun konularda ulusal ve uluslar arası panel, konferans, çalıştay, sempozyum gibi
bilimsel toplantılar düzenlenmesi ve düzenlenen toplantılara katkı sağlanması, düzenlenen bilimsel toplantı
metinlerinin kitap ve yayına dönüştürülmesi,
p) Mimar Sinan dönemi başta olmak üzere Osmanlı mimarisi üzerine yerel, ulusal ve uluslararası haberlerin,
araştırmaların, araştırma sonuçlarının, kitap ve makalelerin yerel, ulusal ve uluslararası seviyede takip edilmesi,
tedarik edilmesi ve araştırmacıların hizmetine sunulması,
r) Üniversitelerde yapılacak olan yüksek lisans, doktora tezleri ve diğer bilimsel araştırmalardan, Merkezin
amaçlarına uygun olanların desteklenmesi, yayınlanmasının teşvik edilmesi ve bu amaçla diğer ulusal ve uluslar arası
kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması,
s) Faaliyet alanları kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında bulunan bilgi merkezleri ve araştırmacı kuruluşlarla
iş birliği yapılması,
ş) Ulusal ve uluslararası düzeyde, Mimar Sinan anısına yapılacak yarışmalar ve verilecek ödüller için ilgili
kurumlar ile işbirliği yapılması ve destek verilmesi,
t) Günümüzde, Mimar Sinan’ın kendi çağında yarattığı gibi ulusal ve uluslar arası alanda fark yaratan
mimarların davet edileceği panel, söyleşi ve atölye çalışmalarının düzenlenmesi,
u) Mimar Sinan yapıtları ve yapı sanatı üzerine müze kurulması için ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile
işbirliği yapılması, yürütülen çalışmalara destek sağlanması,
ü) Her yıl Kayseri’de düzenlenen ulusal ve uluslararası ölçekteki Mimar Sinan günleri etkinliklerinin
organizasyonunda yer alarak destek ve bilimsel katkı sağlanması,
v) Mimar Sinan ve eserlerinin geniş kitlelere ulaştırılması için kalıcı ve geçici sergiler hazırlanması, yürütülen
çalışmalara destek sağlanması.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve müdür yardımcıları ile Yönetim Kurulu ve Danışma
Kuruludur.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır, çalışmalarında
Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,
b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda teknik çalışmalar yapmak, idari işleri yürütmek, her
yıl Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşleri alındıktan sonra, geçmiş yılın faaliyet raporunu
ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak,
c) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim
Kuruluna sunmak,

ç) Merkezi temsil etmek,
d) Yönetim ve Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,
e) Rektör tarafından devredilmesi halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcısı; Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdür tarafından
Üniversitenin öğretim elemanları arasından, sosyal faaliyetlerden, bilimsel faaliyetlerden, teknik ve mali işlerden
sorumlu olmak üzere üç kişi üçer yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından
görevlendirilecek altı öğretim elemanı olmak üzere yedi asil ve üç yedek üye olmak üzere toplam on üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu;
Müdürün başkanlığında ayda bir kez olağan ve Müdürün gerekli gördüğü durumlarda da Müdürün çağrısı üzerine
olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu
yönünde karar verilmiş sayılır. Yedek üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Asil
üyelerden birisinin görevden çekilmesi durumunda, yerine yedek üyelerden birisi sırası ile görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü kararları
almak; plan ve program esaslarını belirlemek,
b) Danışma Kurulunun aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının uygulanmasında
Müdüre yardımcı olmak,
c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacını ve bütçesini görüşmek,
ç) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında görev yapan,
Üniversite içinden veya dışından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilecek toplam on üyeden oluşur. Görev
süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, altı ayda bir toplanır ve Merkezin faaliyetleriyle ilgili
konularda görüş ve önerilerde bulunur. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yönetim
Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

