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YÖNETMELİK 

Sinop Üniversitesinden: 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ SUALTI ARKEOLOJİSİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin görevlerine, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 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) Birim: Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, enstitü, uygulama ve araştırma merkezi, 

sualtıdalış merkezi, araştırma laboratuvarı, yapım, bakım, onarım atölyesi ve pilot tesisler gibi birimleri ifade eder. 

b) Merkez (SÜSAM): Sinop Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

e) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü, 

f) Üniversite: Sinop Üniversitesini 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 



Merkezin amaçları ve faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır: 

a) Sualtı arkeolojisi, gemi arkeolojisi, denizcilik arkeolojisi, kıyı ve liman arkeolojisi ve benzeri alanlarda, yurt 

içi ve yurt dışındaki deniz ve içsularda bilimsel çalışmalar, kazı ve araştırmalar yapmak ve bu çalışmaları yayımlamak. 

b) Sualtı kültür mirası araştırmaları, sualtı arkeolojisi alanlarında ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, 

konferans, sergi ve kurslar düzenlemek, aynı alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası bilim kurumlarıyla 

ortak çalışmalar ve bilimsel toplantılar organize etmek, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek, 

yayınlar yapmak. 

c) Sualtı kazılarıyla ortaya çıkarılan arkeolojik buluntuların korunmasına yönelik onarım ve 

koruma çalışmaları yaparak bu alandaki kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, bunun için 

onarım ve koruma amaçlı laboratuvarlar kurmak. 

ç) Sualtı arkeolojisine dair çalışmalar kapsamında, sualtından ele geçirilen tüm organik ve inorganik arkeolojik 

materyalin incelenmesi, antik dönem deniz ticareti rotalarının saptanması gibi amaçlarla, disiplinlerarası yaklaşım 

içinde; eskiçağ tarihi ve dilleri, sanat tarihi, antropoloji, arkeobotanik, arkeozooloji, arkeometri, biyoloji, kimya, 

coğrafya, jeoloji, jeomorfoloji, hidroloji, jeofizik, mimari, inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, metalurji, gemi 

mühendisliği, koruma ve onarım gibi bilim dalları ile işbirliği yapmak ve Merkezin çalışmaları itibariyle Üniversite 

bünyesinde sualtı kültürel zenginliklerinin sergileneceği sualtı müzesinin kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak. 

d) Çeşitli etkinliklerle sualtı kültürel varlıklarını topluma tanıtarak ulusal bilincin gelişmesine katkı sağlamak. 

e) Sualtı kültür envanterini çıkartma çalışmaları yapmak. 

f) Sualtı arkeolojisi dalış, kazı ve görüntüleme teknikleri ve ekipmanları alanında araştırma ve 

geliştirme çalışmaları yapmak, bu amaçla laboratuvar kurmak. 

g) Üniversitenin ve diğer üniversitelerin öğrencilerini sualtı kültürel mirası araştırmalarına yöneltmek, 

araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin sualtı araştırma projelerinin uygulanmasına 

yardımcı olmak ve imkanlar sağlamak, öğrencilerin ve her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim 

programları, kurslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar 

yapmak. 

ğ) Güzel sanatlar bilim alanında sualtı kültürel mirasımız ile ilgili yapılacak çalışmalara destek olmak. 

h) Deniz ve iç sulardaki sualtı kültürel mirasımızın, turizm ile daha da tanınması için çalışmalar yapmak. 

ı) Merkezin amaçları doğrultusundaki uygulama ve araştırma dalışlarını gerçekleştirebilecek bir dalgıç ekibini 

yetiştirmek ve göreve hazır tutmak. 

i) İlgili kurum ve kuruluşlarca istenen diğer çalışmaları yapmak. 

j) Rektör tarafından verilen ve Merkezin çalışma amacına giren diğer görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 



MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. 

Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür 

yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. 

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak 

görevlendirilir. Müdür yardımcıları, bilimsel çalışmaların devamını sağlamak ve Müdüre yardımcı olmak üzere 

görevlendirilirler. Müdürün görev başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. 

Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda, yönetim ve işleyişinden sorumlu kişidir. Müdürün 

görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin işleyişiyle ilgili bütün tedbirleri almak ve uygulamak. 

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak. 

c) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek ve denetlemek. 

ç) Laboratuvar, AR–GE birimleri gibi Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki araç gerecin 

maksimum verimle kullanımı, sağlıklı işleyiş ve çalışmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almak ve uygulamak. 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun ortak kararıyla Rektöre sunmak. 

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde 

bulunmak. 

f) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya koyulduğu ve bunlardan ne 

gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna bilgi vermek. 

g) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak ve 

Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak. Merkeze bağlı birimlerin Üniversite elemanlarınca 

kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili düzenleyici işlemlerin hazırlanmasını sağlamak. 

ğ) Rektörce verilen diğer görevleri yapmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürü ve müdür yardımcılarıyla birlikte Üniversite öğretim 

elemanlarıarasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Müdür Yönetim 

Kurulu toplantılarına başkanlık yapar. Yönetim Kurulunun, Müdür ve yardımcıları da dahil 

tüm üyeleri Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler 

tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan görevinden ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli 



görevlendirilen üyenin yerine kalan süre için aynı usulle yeni görevlendirme yapılır. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine iki ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar 

oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak; çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin 

niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak. 

b) Gerekli düzenleyici işlemleri hazırlayarak Üniversite Senatosunun onayına sunmak. 

c) Merkeze bağlı olarak çalışacak birimlerden sorumlu olacak elemanları belirlemek. 

ç) Merkezin çalışma prensiplerine, laboratuvarların işleyişine ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli 

kararları almak. 

d) Müdürce hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak. 

e) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak. 

f) Danışma Kurulunda oluşan görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almak. 

g) Sunulan projelerin Merkez amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma 

ortamı hazırlamak ve önerilerde bulunmak. 

ğ) Araştırma gruplarını belirlemek ve bunların tekliflerini hazırlamak. 

h) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek. 

Danışma Kurulu 

MADDE 11 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma 

Kurulu; Üniversite içinden veya dışından, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve çalışmalarıyla tanınan 

kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az altı kişiden oluşur. Danışma Kurulu Başkanı, 

Rektör tarafından görevlendirilir. 

(2) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle 

toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyelerinin yerine aynı usulle yeni üyeler belirlenir. Bu şekilde 

görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır. 

(3) İstekleri halinde Danışma Kurulunda görevlendirilecek ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri Rektör 

tarafından belirlenir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Danışma Kurulu Başkanının çağrısı üzerine salt çoğunluk ile 

toplanır. Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu; Merkezin 

danışma organı olup, kararları istişari niteliktedir. 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ve yapılacak 



uygulamalar hakkında görüş bildirmek. 

b) Bölgedeki ve bölge dışındaki sanayi kuruluşları, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının 

oluşturulup geliştirilmesine alacağı kararlarla katkıda bulunmak. 

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde 

bulunulması için öneriler geliştirmek. 

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkan 

sağlamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Harcama yetkilisi 

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 

13 üncümaddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Merkez 

Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

  
 


