MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ GÖLLER YÖRESİ
ARKEOLOJİ ARAŞTIRMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller
Yöresi Arkeoloji Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına,
organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne
bağlı olarak kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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 ve
14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (GAM): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;
a) Göller Yöresinde özellikle Burdur ve çevresinde arkeoloji ve tarih alanında araştırma
ve uygulamalar yapmak yörenin kültürel zenginliklerini ve ilişkili kültürleri tüm yönleriyle,
disiplinler arası bir çerçevede tespit etmek, tanımlamak, araştırmak, tanıtmak, korumak,
yayınlamak ve kaynak sağlamak.
b) Yöre genelinde tanıtıma öncelik vermek ve böylece yöre turizminin canlanmasına
katkı sağlamak.
c) Yöre üzerine çalışabilecek bu kapsamda nitelikli eleman ve uzman yetiştirilmesi ve
istihdamı için çalışmalar yapmak.
ç) Ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferanslar düzenleyerek Üniversitenin
tanıtımına katkıda bulunacak politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak.
d) Planlayacağı ve üstleneceği faaliyetleriyle Göller Yöresinde bulunan kültürel
değerlerin tam bir envanteriniçıkararak Üniversite bünyesinde büyük bir arşiv oluşturmak.
e) İl sınırları içerisinde yer alan bilimsel kazılarla ilişkileri sağlamak ve Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde yürütülen Kibyra Kazısı ve Uylupınar Yerleşimi
Yüzey Araştırması çalışmalarına destek vermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan
amaçları doğrultusunda;
a) Tarihsel süreç içinde yöre ile bağlantılı kültürlerin ve komşu kültürlerle olan
ilişkilerin araştırılması,
b) Yörenin kültür envanterini çıkartma çalışmaları yapılması,
c) Yöredeki yerleşimlerde yüzey araştırmaları ve kazıların yapılması,
ç) Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon, konservasyon ve sergileme
faaliyetlerinde bulunulması ve kurumlarla işbirliği yapılması,
d) Çıkış noktası arkeoloji araştırmalar olan bu çalışmalar kapsamında disiplinler
arası yaklaşım içinde; eskiçağtarihi ve dilleri, sanat tarihi, antropoloji, arkeobotanik,
arkeozooloji, arkeometri, biyoloji, kimya, coğrafya, jeoloji, jeomorfoloji, jeofizik, mimari,
inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, metalurji, koruma ve onarım gibi bilim dalları ile
işbirliği yapılması ve çalışma konularına giren alanlarda çeşitli uzman teknik elemanlardan
destek alınması,

e) Yöre arkeolojisi için uzmanlaşacak arkeologlar yetiştirilmesi,
f) Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme, eğitim ve
uygulama çalışmaları yapılması ve yaptırılması; bu gibi çalışmalara katılınması ve destek
verilmesi; bu konularda raporlar hazırlanması ve projelerin yürütülmesi,
g) Ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılar
düzenlenmesi,
ğ) Özel uzmanlık veya bilgi kazandırmayı amaçlayan kurslar ve seminerler
düzenlenmesi,
h) Bilimsel ve teknik faaliyetler konusunda iletişimin sağlanması ve ulaşılan bilimsel
sonuçların duyurulmasıamacıyla değerlendirme raporu, bülten, dergi, kitap ve benzeri
yayınların yapılması,
ı) İlgili kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçları doğrultusunda diğer çalışmaların
yapılması ve planlanması
faaliyetlerinde bulunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.
Merkez müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin genel çalışma alanı olan Göller Yöresi
disiplininde Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü,
yeniden aynı usulle görevlendirilebilir.
(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, ilgili alanda
araştırma yapan öğretim elemanlarından Merkez Müdür yardımcılarını görevlendirmek üzere
Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürüneçalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Merkez
Müdürünün önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişi üç yıl için
Rektör tarafından Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi
başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet
altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

(3) Merkez Müdürünün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği Merkez Müdür
yardımcısı katılır ve Merkez Müdürlüğüne altı aya kadar vekâlet edebilir.
(4) Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif
edebilir.
(5) Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman, yardımcılarının da görevi sona erer.
Görevinden ayrılan Merkez Müdür yardımcıları yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
Merkez Müdür yardımcıları görevlendirilir.
Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etmek,
c) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılsonunda ve istenildiğinde Rektörlüğe Merkez faaliyetleri hakkında rapor
sunmak,
d) Bir sonraki yıla ait çalışma raporunu hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulunun
inceleme ve onayına sunmak,
e) Merkezin eleman ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe iletmek,
f) Merkez personelinin çalışmalarını düzenlemek.
Merkez yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim
elemanları arasından, Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen dört üye ile Merkez Müdüründen oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanüyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
(2) Merkez Yönetim Kurulu en az üç ayda bir ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
toplanır. Kararlar oyçokluğu ile alınır.
Merkez yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda karar almak,
b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda karar
almak,

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,
bir sonraki yıla ait çalışma raporunun esaslarını tespit etmek ve onaylamak.
Merkez danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden en az
birinin teklifi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile kabul edilen,
konusunda uzman yurt içinden ya da yurt dışından bilim insanlarından oluşur. Merkez
Danışma Kurulu üyelerinin görevleri kendi istekleri ya da Merkez Yönetim Kurulu kararıyla
son bulur.
(2) Merkez Danışma Kurulu üyeleri; Merkezin çalışma alanına giren konularla ilgili
Merkez Yönetim Kurulunaöneriler sunar, yürütülen araştırma ve eğitim faaliyetlerinde
danışman olarak görev yaparlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547
sayılı Kanunun 13 üncümaddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel
tarafından karşılanır.
Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Rektörü yürütür.

