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YÖNETMELİKLER

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Eği-

timi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 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: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 
c) Müdür: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu Başkanı: Rektör veya Rektörün görevlendireceği rektör yardımcı-

sını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Toplum açısından bilgiye erişilebilirliği artırmak.
b) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin ilgi duydukları bi-

limsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, alanında uzman bilim insanlarından almalarını
sağlamak.

c) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin fen, matematik, sos-
yal, spor ve sanat gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak. 

ç) Herhangi bir alanda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan program-
ların da ötesinde bilgi almak isteyen hedef kitle kapsamındaki bireylere, bu bilgiyi sağlamak
için teorik ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek.
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d) Öğrencilerin meslek tercihlerinde rehberlik hizmeti sunmak.
e) Üstün zekâlı öğrencilerin akademik gelişimleri için gerekli imkânları sunmak. 
f) Yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili akademisyenlere uygulama ve araş-

tırma yapma imkânı sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, Üniversitede eğitim-öğretim ya-

pılan bilim, sanat, kültür, spor alanlarında yaz ve kış okulları düzenlemek.
b) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine; bilimsel düşünce, bilgi ve beceri

geliştirmek üzere Üniversite dışında alan dersleri vermek, etkinlikler ve geziler düzenlemek.
c) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bilimsel, sanatsal ve spor-

tif etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu. 
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüsündeki öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür
yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün teklifi, Rektörün onayı üzerine Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüsün-
deki öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Mü-
dür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarına Rektör tarafından onay verilmek
suretiyle vekâlet verebilir. Vekâlet kesintisiz olarak altı aydan fazla olamaz; göreve vekâletin
altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek. 
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları

ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak. 
ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
e) Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Başkanı, Rektör veya görevlendireceği rektör yar-

dımcısıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Başkan, Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede tam gün ça-

lışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilen bir üye ile istekleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden
Rektör tarafından üç yıllık süre için belirlenen üç üye olmak üzere en fazla sekiz kişiden
oluşur.
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(3) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu Başkanının gö-
revde olmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Görev süresi bitmeden
ayrılanların yerine yenileri görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek. 
b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını hazırlamak ve karara bağlamak. 
c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak

ve bunların görevlerini düzenlemek.
ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendir-

mede bulunan istişâri bir kuruldur.
(2) Danışma Kurulu, Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlıklarından

yararlanılabilecek kişiler arasından, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen en fazla otuz üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu,  her yıl en az bir defa,  Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belir-
lenen bir tarihte, Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun top-
lantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulun-

mak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektör veya Rektör tarafından görev-

lendirilen rektör yardımcısıdır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUTFAĞI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Türk Mutfağı Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Türk Mutfağı Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Anadolu Üniversitesi Türk Mutfağı Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türk mutfağının gelişimini incelemek, yazılı kaynaklarda yer alan veya unutulmaya

yüz tutmuş yazılı olmayan reçeteleri aslına uygun olarak oluşturmak.
b) Merkezin ve Türk mutfağı yemeklerinin Türkiye’de ve dünyada tanıtımını yapmak.
c) Türk mutfağı konusunda ulusal ve uluslararası olmak üzere kişi ve kurumlara uygu-

lamalı eğitim yapmak.
ç) Türk mutfağının gelişimi için bölgesel, ulusal, uluslararası düzeyde bilimsel araştır-

malar ve çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, seminer ve toplantılar düzenlemek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türk mutfağında yer alan yemeklerin reçetelerini oluşturarak bu yemeklerin gelecek

kuşaklara aktarılması konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar
yapmak.

b) Türkiye’nin yöresel ve bölgesel özellikleri dikkate alınarak bugüne kadar yayımlan-
mış yazılı kaynakları toplamak ve kütüphane oluşturmak. 
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c) Türk mutfağının tanıtımı ve gelişimi için bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde
resmî ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar ve bilimsel araştırmalar
yapmak, projeler geliştirmek ve yürütmek.

ç) Türk ve dünya mutfağında yer alan yemekler konusunda Türk ve yabancı kişilere ve
kurumlara sertifikaya dayalı eğitim programları ve kurslar düzenleyip uygulamak.

d) Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa’da yer alan ülkeler başta olmak üzere, tüm dünya
ülkeleri ile yiyecek-içecek kültürü konusunda bilgi alışverişinde bulunarak Türk mutfağıyla
diğer ülke mutfakları arasındaki benzerlikler ile farklılıkları ortaya koymak.

e) Merkezin Türkiye’de ve dünyada tanıtımını yapmak ve geleneksel Türk yemeklerini
ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtarak bilinirliğini artırmak.

f) Üniversitede mutfak sanatları alanında yürütülen eğitim hizmetlerinin gelişmesine
akademik destek ve katkı sağlamak.

g) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yürütmek.

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 ve müdür yardımcısı
MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sa-

natları alanındaki öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten
Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisiyle Rektör tarafın-
dan bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görevi Müdürün görev süresi
dolduğunda sona erer. Herhangi bir sebeple görevden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine aynı
usulle tekrar görevlendirme yapılabilir.

(3) Müdürün görev süresini tamamlamadan görevinden ayrılması hâlinde, aynı usulle
yeni Müdür görevlendirilir. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre, yardımcısı ve-
kâlet eder. Vekâlet süresinin altı ayı aşması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin yaptığı çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve

onay aldıktan sonra uygulamak.
d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık raporlar hazırlamak ve Yönetim Kurulunun ona-

yından sonra Rektöre sunmak.
e) Merkez bünyesinde çalışma birimleri oluşturulmasını Yönetim Kuruluna teklif et-

mek; birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
f) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yöne-

tim Kurulunun görüşüne sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak.
g) Çalışma ve proje ekipleri kurmak, ekiplerin çalışmalarını denetlemek.
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ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü ile birlikte
Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu 
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi ile

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç öğretim ele-
manıyla birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlen-
dirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet-
lerini değerlendirmek üzere yılda en az iki kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve

karara bağlamak.
b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Mü-

düre yardımcı olmak.
c) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak.
ç) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek ve Rektöre öneride bulunmak. 
Danışma Kurulu 
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği artırmak, yeni gö-

rüşleri çalışmalara kazandırmak, Merkez yönetiminin ihtiyaç duyduğu konularda hizmetlerin-
den yararlanmak üzere, Müdürle birlikte en fazla on beş üye ile Danışma Kurulu oluşturulur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri olarak, Yönetim Kurulu tarafından önerilen, Üniversite
içinden ve dışından konu ile ilgili uzman kişiler Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma
Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevin-
den ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendi-
rilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına Müdür
başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler geliştirmek, araştırma ve uygulamalara

destek olmak, 
b) Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve Üniversite dışı faaliyetlere katkı sağlamak, 
c) Merkez birimlerinin faaliyet alanlarındaki öneri, proje ve uluslararası çalışmalara

destek olmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

9 Mart 2020 – Sayı : 31063 (Mükerrer)                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2020 – Sayı : 31063 (Mükerrer)

Sayfa

1

2

5

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Anadolu Üniversitesi Türk Mutfağı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


