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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ HAVZASI VE AFRİKA
MEDENİYETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ak-

deniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akdeniz Hav-

zası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-
rına, 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 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (AKAF): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika

Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Akdeniz Havzası ve Afrika ülke ve medeniyetlerinin

kültürel, dilsel, edebi, sosyal ve tarihsel gelişimlerini bilimsel açıdan incelemek; Afrika kıtası
ve Akdeniz havzasındaki sosyal gelişmeleri takip ederek Türkiye’nin Afrika kıtası ve Akdeniz
havza ülkelerine yönelik ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak; Afrika kıtası ve Akdeniz
havzasının daha yakından tanınmasına yardımcı olacak akademik ve bilimsel projeler hazırla-
mak; Türkiye’nin Afrika ve Akdeniz havzası ülkelerinde tanınırlığını artıracak ortak bilimsel
ve eğitsel çalışma ve işbirliği olanaklarını planlamak ve yürütmek; bu kıtada faaliyet gösteren
kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesini
sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, çalışma alanına giren konularla ilgili olarak aşağıdaki faali-

yetleri yapar:
a) Afrika ve Akdeniz havzası ülke ve medeniyetleri ile ilgili bilimsel araştırmalar ve

incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak.
b) Afrika kıtası ve Akdeniz havzası konusunda araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda

bulunmak.
c) Türkiye, Afrika ve Akdeniz ülkeleri ile kültürel, dilsel, sosyal, akademik ve bilimsel

alanlarına ilişkin iş birliğine dayalı konularda, kıtadaki ülkelerin ve Türkiye’deki devlet ku-
rumları, üniversiteleri, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği projeleri
yapmak.

ç) Afrika ve Akdeniz havzası ülkeleri yükseköğretim ve eğitim kurumları ile Türk
yükseköğretim ve eğitim kurumları arasında öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacı hareket-
liliğine zemin hazırlamak.

d) Afrika ve Akdeniz havzası ülke ve medeniyetleri hakkında araştırma yapmak isteyen
araştırmacı ve bilim adamlarının projelerini desteklemek.

e) Afrika ve Akdeniz havzası ülkelerinin Türkiye’deki ve Türkiye’nin Afrika kıtasındaki
yerleşik temsilcilikleri ile akademik ve bilimsel ortak programlar gerçekleştirmek, Afrika ülke
ve medeniyetlerine ilişkin tanınırlığı artırmak amacıyla tanıtım günleri düzenlemek.

f) Afrika ve Akdeniz havzası ülkelerinde Türkiye’nin tanınırlığını güçlendirecek bilim-
sel etkinlik ve çalışma ziyaretleri düzenlemek.

g) Afrika ve Akdeniz havzası ülkelerinin dil ve kültürlerini tanıtmak ve eğitimini ver-
mek.

ğ) Afrika ve Akdeniz havzası ülke ve medeniyetleri ile ilgili Merkez bünyesinde geniş
kapsamlı Afrika ve Akdeniz Havzası Medeniyetleri Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon bi-
rimi kurmak amacıyla, Afrika ve Akdeniz havzası devlet ve üniversite kütüphaneleriyle işbirliği
gerçekleştirmek ve ilgili kurumlarda araştırma ve incelemelerde bulunmak.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 12 Nisan 2020 – Sayı : 31097



h) Afrika kıtası ve Akdeniz havzasına ilişkin ulusal ve uluslararası kongreler ve Mer-
kezin amaçları doğrultusunda seminer, konferans, çalıştay,  kurs ve benzeri toplantılar düzen-
lemek.

ı) Afrika kıtası ve Akdeniz havzası ile ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına da-
nışmanlık hizmeti vermek.

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; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre, görevi ba-
şında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekâlet eder.  Müdürün, kesintisiz altı
aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamında kendisine yardımcı olmak amacıyla
Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek
üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi
sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Merkeze bağlı idari ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini

sürdürmek.
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
e) Her yılın sonunda Rektöre, Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporu vermek.
f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.
g) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeyle birlikte toplam on üyeden olu-
şur. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi
sona erer.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler Rektör tara-
fından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Mü-
dürün gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla
toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına yönelik araştırma, uygulama, işbirliği ve eğitim-öğretim ile il-

gili çalışma programı hazırlamak ve söz konusu alanlarda kararlar almak.

b) Merkezin personel ihtiyacını ve bütçesini görüşmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında görev yapan, Üniversite içinden veya dışından üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rek-

tör tarafından görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak yılda bir kez toplanır ve

Müdürün gerekli gördüğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Toplantı

yapmak için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-

sonel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİK ÇEVRE 

DEĞERLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ar-

keolojik Çevre Değerleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeolojik

Çevre Değerleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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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) Merkez (ARÇED): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeolojik Çevre Değer-

leri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Toprak altında ve üstünde bulunan taşınır ve taşımaz arkeolojik değerler üzerinde

inceleme ve araştırma yapmak.
b) Toprak altında kalmış eski yerleşim yerlerinde arkeolojik kazılar yapmak.
c) Eski yerleşim yerlerinin tespitine yönelik olarak yüzey araştırmaları yapmak.
ç) Toprak üstünde bulunan tarihi kalıntıların onarım ve korunmasına yönelik inceleme

ve çalışmalarda bulunmak; bu kalıntıların tescil, röleve ve restorasyon çalışmalarını yapmak;
tüm çalışmaların masaüstü değerlerini ve bilimsel yayınlarını yapmak.

d) Merkezin çalışma konularında geziler, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler
ve sempozyumlar düzenlemek; ilgili mevzuatı kapsamında konu ile ilgili bilirkişilik ve danış-
manlık hizmetleri vermek, bu faaliyetleri kamu kurumları ve üniversitelerarası organizasyonlar
çerçevesinde yürütmek.

e) Kuruluş amacına uygun olarak yükseköğretim mevzuatı içerisinde kendine verilen
diğer görevleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından Merkezin çalışma alanları kap-

samında talep edilecek konularda araştırma, inceleme ve fizibilite raporları hazırlamak.
b) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından talep edilecek yüzey araştır-

ması, kurtarma kazısı, tarihi eser onarımı ve koruması gibi alanlarda projeler üretmek ve yü-
rütmek.

c) Baraj altında kalacak alanlarda yüzey araştırması ve arkeolojik kazı organizasyonları
gerçekleştirmek.

ç) Sulama göletleri yapılacak alanlar ile sulama kanalları güzergâhlarında arkeolojik
yüzey araştırmaları ve kurtarma kazıları yapmak.

d) Petrol ve doğalgaz boru hatlarının geçeceği güzergâhlar üzerinde arkeolojik çevrenin
korunmasına yönelik yüzey araştırmaları ve kurtarma kazıları organize etmek ve bunları yü-
rütmek.
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e) Yeni karayolu yapılacak güzergâhlardaki arkeolojik çevrenin korunmasına yönelik
projeler üretmek ve yürütmek.

f) Yüksek gerilim ve enerji nakil hatları güzergâhlarında tarihi ve arkeolojik dokuların
tespit edilmesi ve bunların zarar görmesini engellemek için alternatif güzergâhlar önermek
veya kurtarma kazıları yapmak.

g) Eski devirlere ait toprak üstünde kalmış mimarî kalıntıların onarım ve koruma ça-
lışmaları konusunda projeler üretmek.

ğ) Tarihi eser ve arkeolojik yerleşimlerin (sit alanı) tanım, tespit ve değerlendirmeleri
konusunda bilirkişilik yapmak.

h) Çeşitli kuruluşlarca talep edilen konularda danışmanlık yapmak.
ı) Bu maddede belirtilen faaliyet alanları doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
gibi bakanlıklar ile ilgili bakanlıklara bağlı, özellikle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlar, il ve ilçe belediyeleri gibi mahalli idareler ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının talep edecek-
leri konularda; danışmanlık, fizibilite, proje üretimi, proje yürütülmesi ve benzeri alanlarda ça-
lışmalar yapmak.

i) Yurt dışında benzeri faaliyetleri yürüten resmî ve özel kuruluşlar (Üniversiteler, ens-
titüler, vakıflar ve benzeri) ile ortak projeler ve organizasyonlar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar gö-
revlendirilebilir. Müdürün yokluğunda, Müdürün önereceği yardımcısı kendisine vekâlet eder.
Vekâletin altı aydan uzun sürmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görev süresi dolan
müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Değişik bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleye-

rek Rektöre önermek.
b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezin idarî işlerini yürütmek.
ç) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.
d) Yönetim Kurulunca karara bağlanan konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yap-

mak.
e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, koordine etmek, denetlemek; Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma raporlarını
ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.
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f) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
g) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bu-

lunan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu Müdür dâhil olmak üzere yedi üyeden oluşur.
(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla top-

lanır ve oy çokluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Müdürün yokluğunda bu görevi Müdüre vekâlet
eden müdür yardımcısı üstlenir.

(5) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi dolan yönetim
Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan üyelikler için kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre, Merkezin çalışma programını planlamak,

Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek.
b) Merkez bünyesinde çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek

adayları tespit etmek.
c) Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak.
ç) Merkezin dönemler halindeki çalışma programını hazırlamak ve uygulamaya koy-

mak.
d) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları,

vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak Merkezin amaç ve görevlerine uygun projeleri gerçek-
leştirmek ve diğer işbirliği olanaklarını araştırmak. 

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
f) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel ile karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına
ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve
bu organların görevlerine 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (HBV ASYAM): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye ve Asya’daki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak olan işbirliği

çerçevesinde doğuda Çin Seddi’nden, batıda Anadolu’ya, kuzeyde Sibirya’dan, güney ve güney
batıda Afganistan, Hindistan, Pakistan ve İran gibi ülkeleri kapsayan bölgelere yönelik araş-
tırmalar yapmak.

b) Eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler geliştirmek.
c) Üniversite bünyesinde faaliyet göstermekte olan dil, tarih, coğrafya, edebiyat, sanat

tarihi, Türk lehçeleri, arkeoloji, antropoloji, sosyoloji, güzel sanat, siyaset bilimi, halkbilimi,
uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, iktisat, işletme, iletişim ve beden eğitimi gibi sosyal
ve beşeri bilimler bölümlerine akademik alanda destek vermek.

ç) Başta Rusya, İran ve Çin olmak üzere Orta Asya’daki soydaş devlet ve akraba top-
lulukların bulunduğu bölgelerde faaliyet göstermekte olan üniversiteler, araştırma enstitüleri
ve araştırma merkezleri ve benzeri eğitim, öğretim ve araştırma kurumları arasında disiplin-
lerarası bir yaklaşımla araştırma yapmak, bölgeyle ilgili tarihi ve güncel bilgileri toplayarak
değerlendirmek, bölge ülkelerinin siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel alandaki gelişmelerini
takip ederek gelişmeler hakkında bilimsel ve güncel raporlar hazırlamak.
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d) Uygun görülen araştırma sonuçlarını ve uzmanlar tarafından hazırlanan güncel ra-
porları, Merkezin Türkçe, İngilizce, Rusça, Çince, Hintçe ve Farsça dillerinde hazırlanacak
olan resmi internet sitesi aracılığı ile Türkiye ve bölge ülkelerindeki ilgili kurumlar ve şahıslar,
öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrenciler arasında paylaşmak suretiyle Türkiye ile Asya
ülkeleri arasında karşılıklı güven duygularını geliştirmek.

e) Ortak tarihi mirasımıza birlikte sahip çıkmak ve korumak.
f) Rusya ve Çin gibi bölge ülkeleri ile altyapısı sağlam istikrarlı işbirliğinin oluşmasına

ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belirlenen yetki ve sınırlar çerçevesinde hizmet etmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) Asya tarihi, coğrafyası, kültürü, arkeolojisi, antropolojisi, sanatı ve benzeri alanlarla

ilgili ana kaynakları ve ana kaynaklardan doğrudan yararlanarak yazılan eserleri toplayarak
Merkezin kütüphanesini oluşturmak, kütüphanede toplanan ana kaynakları tasnif etmek, uygun
görülen kaynak eserleri ve yabancı dildeki temel eserleri tercüme ederek neşretmek.

b) Başta Çin, Rus, Hint ve Fars kaynakları olmak üzere geçmişten günümüze kadar As-
ya ile ilgili olarak yazılan kaynaklardan, arkeolojik bulgulardan ve doğrudan ana kaynakların
ışığında yapılan araştırma eserlerinden yararlanmak suretiyle Asya’daki devletler ve akraba
toplulukların tarihini; siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatını, tarihi süreç içerisinde Dün-
ya medeniyetlerine katkılarını, bölgedeki diğer milletler ve topluluklar ile olan ilişkilerini araş-
tırmak, bölge ülkelerinin Türkiye ile olan ilişkilerini ve bu ilişkilerde yaşanan güncel sorunları
bilimsel yöntemlerle inceleyerek çözüm yollarını ortaya koymak.

c) Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlar ile Asya’daki devlet ve toplulukların Türki-
ye’deki büyükelçilikleri ve temsilciliklerinin katkıları ile ilgili kurum ve kuruluşlara, yetkili
ve ilgili şahıslara ihtiyaç duyulan bölge ve alanlar hakkında araştırma ve bilgilendirme prog-
ramları yapmak, rapor hazırlamak, proje yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, se-
minerler, paneller, konferanslar düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Yılda en az iki sayı olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından kabul edilen Orta Asya ile
ilgili çeşitli makalelerin yer alacağı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Araştırmaları
Dergisi adlı uluslararası hakemli dergiyi çıkarmak.

d) Türkiye ve Asya’daki soydaş devlet ve akraba toplulukların, ilişkilerin güçlenmesine
yönelik olarak zamanın şartlarına uygun yeni ve istikrarlı politikalar üretmelerine, ilgili devlet
kurumları, üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve şirketlerinin birbiri
ile doğrudan ilişki kurmalarına ve bu ilişkiler sayesinde birbirine olan güven duygusunun pe-
kişmesi için lazım olan ortamın yaratılmasına zemin hazırlamak gayesiyle Asya’daki devlet
ve toplulukların siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel alanlardaki gelişmeleri, bu gelişmelerin
Türkiye’ye yansımaları ve bu gelişmeler hakkındaki uzman görüşlerinin yer aldığı iki aylık
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(HBV ASYAM) Haber Bültenini çıkarmak.

e) Asya’daki Türk tarihi, kültürü ve sanat varlıklarını tanıtmaya, yaşatmaya ve koru-
maya yönelik sergi açmak, yarışlar, araştırma gezileri ve ödül törenleri düzenlemek.

f) Türkiye ile Asya’daki Türk devletleri ve akraba toplulukları ile ortak olan tarihi ve
kültürel mirası tespit etmek; dil, tarih, edebiyat, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında ortak ter-
minoloji geliştirmek, Asya ile ilgili ciddi araştırmaları bulunan ülke ve bölgelerdeki bilim ku-
ruluşları ve bilim adamları arasındaki işbirliğini artırmak.

g) Ülke ve bölgelerdeki bilim kuruluşları ve bilim adamlarının bilimsel zeminde fikir
alış verişinde bulunmalarını sağlamak için yılda en az bir defa Rektörlüğün ve ilgili kamu ku-
rumlarının desteği ve işbirliğinde uluslararası toplantılar düzenlemek. 
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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; Üniversitede Merkezin temel çalışma alanı olan Asya’daki

devletler ve milletler ile ilgili çalışmaları ile bilinen, bölge ülkelerinde halen kullanılan klasik
ve modern dillerden birini bilen daimi statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tara-
fından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Merkezin amaçlarında belirtilen alanlarda
çalışan öğretim üyelerinden iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görev süresi sona eren müdür yardımcısı
tekrar görevlendirilebilir.

(3) Müdüre, yokluğunda kendisi tarafından görevlendirilen yardımcılarından biri ve-
kâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden
sona erer. Müdür gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin temel çalışma alanı olan Asya tarihi, dili ve kültürü gibi değişik bilim alan-

larından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri tespit ederek görevlendirilmesi için
Rektöre teklif sunmak.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve yönetimi altındaki bi-
rimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yürütmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve kurulu toplantıya çağırmak.
ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, gerekli protokol ve anlaşmaları yap-

mak, hazırladığı çalışma programını uygulamak.
d) Merkezin bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma ra-
porlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

e) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde amaca uygun olarak gerçekleş-
mesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

f) İlgili kamu kurumları ile Üniversiteye bağlı birimler arasında Merkeze ilişkin prog-
ramlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere,

doktor unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
görevlendirilen dört üyeyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler Rektör tara-
fından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin
görevi sona erer.

(4) Herhangi bir sebeple boşalan üyelikler için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni üye belirlenir.

(5) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez salt çoğunlukla
toplanır. Yönetim Kurulu ayrıca Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla
toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Bu Yönetmelik çerçevesinde ve kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin çalışma-

ları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.
c) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait

esasları ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.
ç) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görev-

lendirilecek adayları tespit etmek.
d) Merkez çalışanlarının derleme, araştırma, arşivleme, tasnif etme, uygulama, yayım,

kurs, seminer, sempozyum ve benzeri konulardaki projelerini ve taleplerini değerlendirip ka-
rarlaştırmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
f) Müdürün gündeme getireceği Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili diğer konu-

ları görüşerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi, tecrübe ve eser

sahibi olan bilim adamları, istekleri halinde Asya ile ilgili çalışma alanları olan kurumların
temsilcileri ile Merkezin ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda uzman kişiler arasından Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen en az 15, en çok 30 üyeden oluşur. Geçerli bir mazereti
olmaksızın ardı ardına üç defa toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Danışma Kurulu
üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Gerekli hallerde yeni
Danışma Kurulu üyesi seçilebilir ve mevcut olan Danışma Kurulu üyelerinin görevi sona er-
dirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Müdürün davetiyle ve salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür Danışma Kurulu toplantılarında oy kullanamaz.

(3) Danışma Kurulunun görevi; üyelerden ve akademik birimlerden gelen çalışma prog-
ramlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Yönetim Kurulunun faaliyet
raporunu değerlendirmek, yapılmış veya yürütülmekte olan çalışmalar hakkında Yönetim Ku-
ruluna görüş beyan etmek, gerekirse çalışma alanları ile ilgili komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel ile karşılanır.

Demirbaş, alet ve ekipman
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ AVRASYA VE TÜRK DÜNYASI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Av-

rasya ve Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Avrasya ve

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına ve bu organların görevlerine 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Avrasya ve Türk Dünyası Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Avrupa ve Asya’yı kapsayacak şekilde tanımlanan bölgede geçmişte meydana gelmiş,

halen mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler
konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yap-
mak.

b) Geleceğe yönelik misyonlar geliştirmek ve uygulamak.
c) Alanla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak proje faaliyetleri yü-

rütmek.
ç) Merkezin kapsama alanı içinde yer alan üniversitelerle Merkezin hedefleri doğrul-

tusunda işbirliği yapmak.
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d) Alanla ilgili bir arşiv oluşturmak ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası

alanda etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak.

e) Medya ve yayın dünyasıyla ortak projeler yürütmek.

f) Lisans ve lisansüstü eğitimlere katkı sağlamak.

g) Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak.

b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla

işbirliğinde bulunarak araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek.

c) Alanla ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer, toplantı, eğitim

ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ç) Alanla ilgili olarak sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve

yürütmek.

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetle-

rini gerçekleştirmek.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür

projelere katkıda bulunmak.

f) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçe-

vesinde danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek.

g) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırma-

larına destek olmak. 

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak gerektiğinde Üniversitenin diğer birimleri ile iş-

birliği yapmak.

h) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde yazılı, görsel, işitsel

yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası,

belgesel film ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayımlamak.

ı) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere

katkıda bulunmak.

i) Avrasya ve Türk Dünyası araştırmalarıyla ilgili arşiv oluşturmak.

j) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel ça-

lıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak.

k) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve ya-

bancı uzmanlardan yararlanmak.

l) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür ye-

niden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, yerine müdür yar-

dımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendi-

rilir.

(2) Merkezin faaliyet alanları kapsamında Müdüre yardımcı olmak amacıyla  Üniver-

sitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından müdür

yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının

da görevi sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesi

ve denetimiyle ilgili önlemleri almak ve koordinasyonu sağlamak.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Üniversite öğretim elemanları arasından değişik bilim alanlarında Yönetim Kuru-

lunda görev yapabilecek öğretim üyelerini tespit etmek ve görevlendirilmeleri için Rektöre

öneride bulunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini tespit et-

mek.

e) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları

yapmak, alınan kararları uygulamak.

f) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, koordine etmek, denetlemek; Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma ra-

porunu Rektöre sunmak ve sonuçlandırmak.

g) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ğ) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

ı) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel görevlendirmeleri için Rek-

törlük makamına teklifte bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere,

Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları

arasından,  Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye ile

birlikte toplam en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Sü-

resi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla süreyle görevlendirme nedeniyle toplantılara katı-

lamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisi ile Rektör ta-

rafından yeni üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır,
kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlan-
mış sayılır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi Müdüre
vekâlet eden müdür yardımcısı yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak, Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını tespit etmek.
b) Gerekli gördüğü durumlarda, çalışma alanı ile ilgili görüşleri hayata geçirmek üzere

Merkez bünyesinde geçici ve sürekli çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görevlendi-
rilecek adayları tespit etmek.

c) Merkez elemanlarını araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve
taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluş-
larla işbirliği yaparak; amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçek-
leştirmek.

d) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak.
e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
f) İlgili mevzuat ile verilen görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında görev yapan, Üniversite içinden veya dışından üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rek-
tör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa, gerekli gördüğü
durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunluk aranmaksızın toplanır ve
kararlar alır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görüşlerini bildirmek
ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel ile karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİBİLİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çe-

viribilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çeviribilim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; çeviri alanının bilimsel, kültürel, toplumsal ve ta-

rihsel gelişimini bilimsel açıdan incelemek; çeviri alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri takip
etmek; çeviribilim alanının gerek yurt içinde gerekse yurt dışında geliştirilmesine katkı sağla-
mak; alanın gelişmesine yardımcı olacak akademik ve bilimsel projeler hazırlamak; çeviri ala-
nının bilimsel açıdan gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki üni-
versite, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile ortak bilimsel ve eğitsel çalışmaları planlamak
ve yürütmek; bu amaçlar doğrultusunda kamu kurumları ve özel kuruluşlara danışmanlık ve
eğitim desteği vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, çalışma alanına giren konularla ilgili olarak aşağıdaki faali-

yetleri yapar:
a) Çeviri alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuç-

larını yayınlamak.
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b) Çeviribilim konusunda araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki devlet kurumlarına, özel kurum ve kuruluşlara ve sivil top-

lum kuruluşlarına yönelik; iktisadî idarî bilimler, hukuk, tıp, mühendislik, eğitim ve benzeri

alanlara ilişkin yazılı ve sözlü çeviri hizmeti vermek.

ç) Merkezin çalışma dillerinden olan Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça,

İspanyolca, Çince, Rusça, Farsça dillerinde özel alan meslekî dil eğitimi vermek.

d) Merkezin çalışma dillerinde sosyal bilimler, sağlık bilimleri, doğa bilimleri, mühen-

dislik ve benzeri alanların terimlerine yönelik internet erişimli veri tabanları ve sözlükler oluş-

turmak.

e) Yurt dışındaki çeviribilim araştırma merkezleri ile öğrenci, öğretim elemanı ve araş-

tırmacı hareketliliğine zemin hazırlamak.

f) Çeviribilim alanında araştırma yapmak isteyen araştırmacı ve bilim adamlarının pro-

jelerini desteklemek.

g) Yurt dışındaki çeviribilimciler ile akademik ve bilimsel ortak programlar gerçekleş-

tirmek.

ğ) Çeviri tarihi ve çeviribilim çalışmalarına yönelik Merkez bünyesinde arşiv ve dokü-

mantasyon birimi kurmak amacıyla, yurt dışı ve yurt içindeki üniversite ve merkez kütüpha-

neleriyle işbirliği gerçekleştirmek ve ilgili kurumlarda araştırma ve incelemelerde bulunmak.

h) Çeviribilim alanına ilişkin ulusal ve uluslararası kongreler ve Merkezin amaçları

doğrultusunda seminer, konferans, çalıştay, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ı) Merkezin çalışma dillerinde çeviri ve özel alan dil eğitimi ile ilgili kamu kurum ve

kuruluşları ile özel kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

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; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre, görevi ba-

şında bulunmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcılarından biri vekâlet

eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

(2) Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamında kendisine yardımcı olmak amacıyla

Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek

üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi

sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
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c) Merkeze bağlı idarî ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini
sürdürmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
e) Her yılın sonunda Rektöre, Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporu vermek.
f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.
g) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üyeyle birlikte toplam dokuz üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi
sona erer.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler Rektör tara-
fından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda bir kez olağan olarak ve gerekli gör-
düğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarına yönelik araştırma, uygulama, işbirliği ve eğitim-öğretim ile il-

gili çalışma programı hazırlamak ve söz konusu alanlarda kararlar almak.
b) Merkezin personel ihtiyacını ve bütçesini görüşmek.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında görev yapan, Üniversite içinden veya dışından üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rek-
tör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda bir kez olağan olarak ve gerekli gör-
düğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Toplantı yapmak için
çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına öneri ve katkıda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel ile karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ BİREYLER İÇİN
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi En-

gelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Engelli Bi-

reyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin kamu ve özel sektörün
ihtiyaç duyduğu nitelikte hizmet üretme, personel yetiştirme, araştırma, proje geliştirme-uy-
gulama çalışmalarının ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili esasları
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) Çalışma grupları: Merkez çalışma gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
c) Merkez (HEGSEM): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Engelli Bireyler İçin

Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş-

birliğiyle, yurt içindeki ve yurt dışındaki, engelli bireyler için görsel sanatlar eğitimi ile ilgili
her alanda, bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak ve eğitim çalışmalarında bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur: 
a) Üniversite ile kamu ve özel sektör arasında bilimsel araştırma-geliştirme çalışmala-

rını organize etmek ve yürütmek, gerçekleştirilen araştırmaları desteklemek ve ilgili kuruluşlara
önerilerde bulunmak.
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b) Üniversite bünyesinde bilim dallarının gelişmesine katkıda bulunmak, bu bilim dal-
ları arasında oluşturulacak araştırma ve eğitim programlarını düzenlemek ve/veya düzenlen-
mesine yardımcı olmak.

c) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının engelli bireyler için görsel sanatlar eğitimi, görsel
sanatlara yönelik tedavi (terapi) yöntemleri ve uygulamaları, görsel sanatlara yönelik meslek
eğitimi ve benzeri alanlarda hizmet içi eğitim taleplerini karşılamak, bu amaçla kurs, seminer
ve benzeri kısa ve uzun süreli eğitim programları açmak, bu kuruluşların problemlerine çözüm
yolları aramak, projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek, eğitim faaliyetlerinin araştırılması, ge-
liştirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak.

ç) Üniversite çalışanları ve öğrenciler, kamu ve özel sektörde çalışan eğitimciler, engelli
birey aileleri ve toplumdaki diğer bireylerin eğitimi amacıyla kitap, dergi, gazete, broşür ve
benzeri yayınlar hazırlayıp yayımlamak ve bu konuda hizmet içi eğitim programları düzenle-
mek.

d) Uzaktan eğitim çalışmaları için internet, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araç-
larını kullanmak ve bu konuda videokaset, DVD ve CD programları hazırlamak ve yayımla-
mak. 

e) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar
düzenlemek, yurt içi ve/veya yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, eğitim kurumları,
özel/kamu kuruluşları, eğitim kurumları, vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak, bilimsel bilgi
alışverişinde bulunmak ve hizmet değişimi sağlamak.

f) Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak eğitim danışmanlığı, program geliştirme,
gelişim izleme ve değerlendirme, eğitim kurumları için engelli bireylere yönelik yayınlar ve
eğitim materyali geliştirme hizmetleri sunmak.

g) Merkez bünyesinde Merkezin çalışma alanlarına yönelik araştırma grupları oluştur-
mak ve bu grupların alana kaynak kazandırılmasına yönelik bilimsel araştırma ve uygulama
yapmalarını sağlamak.

ğ)  Merkez bünyesinde engelli bireylerin eğitim aldığı yerlerde ve/veya kendi evlerinde
Türkiye koşulları göz önünde bulundurularak uygulanabilir eğitim ve tedavi programları oluş-
turmak.

h)  Merkez çalışmalarını ve engelli bireyler için görsel sanatlar eğitimi ve görsel sanatlar
tedavi alanını kamuya tanıtmak ve bilgilendirmek amacı ile görsel sanatlar festivalleri ve ser-
giler düzenlemek ve görsel sanatlar projeleri oluşturmak.

ı) Merkezin amacına uygun olarak yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde kendine ve-
rilen görevleri yapmak.

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; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir. 
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(2) Merkezin faaliyet alanları kapsamında Müdüre yardımcı olmak amacıyla  Üniver-

sitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından müdür

yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi

sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Değişik bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleye-

rek görevlendirilmesi için Rektöre önermek.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kurulunca karara bağlanan konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yap-

mak, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma raporlarını il-

gililere sunmak ve sonuçlandırmak.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, koordine etmek, denetlemek.

e) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

f) Danışma Kurulu tarafından incelenen faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.

g) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün önerdiği öğretim üyeleri arasından Rektör

tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdürün yokluğunda bu görevi Müdüre

vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa Müdürün daveti

üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün

oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yaparlar. Görev süresi dolan Yönetim

Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan üyelikler için kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim-öğretim,

bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaş-

tırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezce yürütülecek faaliyetlerle ilgili çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait esas-

ları, ihtiyaç duyulan personelin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek

üyeleri tespit edip çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Kuruluş amacına uygun araştırma, proje ve eğitim müracaatlarını inceleyerek karara

bağlamak, uygun gördüğü müracaata ait çalışmaları ilgili çalışma grubuna yaptırmak.

ç) Çalışma grubu tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak.

d) Merkezin dönemler halindeki çalışma planını hazırlamak ve uygulamaya koymak.
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e) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel-kamu kuruluşları,
vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlere uygun proje ve karşılıklı yardımı ger-
çekleştirmek.

f) Merkezin yıllık programını hazırlamak.
g) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
ğ) Yıllık faaliyet raporunda yer almayan konulara ilişkin Rektörlüğün onayını alarak

diğer faaliyetlerin başlatılmasına karar vermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite mensubu, özel ve kamu sektörü ile ulus-

lararası alanlardaki tanınmış kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından
görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu başkanı Mü-
dürdür. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi dolan Danışma
Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılma veya bir yıldan fazla görev-
lendirme nedeniyle toplantılara katılmayacak Danışma Kurulu üyesinin yerine yenisi görev-
lendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar, uygulamalar ve alınacak

önlemler hakkında tavsiyede bulunmak.
b) Merkezin diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
c) Merkezin faaliyet veya dönem raporlarını incelemek ve önerilerde bulunmak.
ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak, Mü-

dürün isteği halinde Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Çalışma grupları Müdürün önerisi, Yönetim Kurulu kararı ile belirli

ve uzmanlık isteyen konularla ilgili, geçici veya sürekli olarak oluşturulan, Merkezin çalışma-
larına katkıda bulunan organlardır.

(2) Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim üye-
lerinden ve bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşabilir. Görev süreleri Yönetim Kuru-
lunun kararı ile belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel ile karşılanır.

Ulusal ve uluslararası üyelik
MADDE 16 – (1) Merkez, Yönetim Kurulunun teklifi, Rektörün onayı ile ülke içindeki

kuruluşlara, kendi alanındaki uluslararası kuruluşlara üye olabilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Genç-

lik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gençlik Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 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 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) Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen

konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan birimleri,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gençlik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Gençlerin yaşadıkları sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini belirlemek.
b) Gençlere yönelik olarak sosyal politikalar oluşturmak.
c) Gençlerin refahını ve yaşam kalitesini arttırıcı uygulamalara yönelik projeler üret-

mek.
ç) Gençlere yönelik olarak mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve

bilgilendirme hizmetleri vermek.
d) Öncelikle Üniversitenin öğrencileri olmak üzere; gençlerin gelişim özelliklerinin,

yaşadıkları gelişimsel psikolojik ve toplumsal sorunların anlaşılması ve çözümüne yönelik uy-
gulamalarda bulunmak amacıyla kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle
işbirliği yapmak, üniversite-sivil toplum işbirliğini destekleyerek ilişkileri güçlendirmek.

e) Gençlere yönelik olarak kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmak.
f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Gençlerle ilgili yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, yaptırmak,

yapılan araştırmaları desteklemek.
b) Gençlerle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak ça-

lışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek
ve yayın yapmak, tanıtım etkinliklerini koordine etmek.

c) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.
ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıllık süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevi
başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder.  Müdürün,
kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlen-
dirilir.

(2) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite
öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendiri-
lebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görev süresi
biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Bütçeyle ilgili öneriyi Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak.
e) Merkezin, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı

kaynaklı projelerin yönetimine ilişkin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağla-
mak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanında ve
kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanında üre-
tilmesini sağlamak.

f) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık ça-
lışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektörün Üniversite

öğretim elemanları arasından görevlendireceği dört üye olmak üzere en fazla yedi üyeden olu-
şur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlen-
dirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan üyelikler için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni üye belirlenir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Müdür, Yö-
netim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz
olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve

uygulanmasını sağlamak.
b) Şehit yakınları, gazi, harp ve vazife malulleri ile ilgili eğitim ve uygulama çalışmaları

hazırlamak. Uygulama ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere uygu-
lama ve araştırma komisyonları ile birim ve proje grupları oluşturmak.

c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek; bütçe önerisini, gün-
demindeki projeleri hazırlayarak karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konula-
rındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan
önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri,

Merkezin amaçlarına ilişkin faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum ku-
ruluşları temsilcileri arasından seçilen dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda bir kez olağan ola-
rak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağı-
rabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların
çoğunluğu ile karar alır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek.
b) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sun-

mak.
(2) Danışma Kurulunun kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli

görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından çalışma grupları oluşturulur.
(2) Çalışma grupları, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim ele-

manları, Merkez çalışanları ve/veya bu konuda uzman kişilerden oluşturulur. Çalışma grupla-
rının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma
grupları, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili raporu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel ile karşılanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan

Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim
organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan Hakları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, 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 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) Hukuk Fakültesi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında,

disiplinlerarası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel
yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi
hedeflerine yönelik teorik ve pratik alanda araştırmalar ve çalışmalar yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmak ve bunları

Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak.
b) Dezavantajlı grupların insan hakları konusunda farkındalığını artırmak ve insan hak-

larına erişimini sağlamaya yönelik destekleyici bilimsel ve akademik faaliyetler yapmak.
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c) Hukuk öğretiminde insan haklarına dair farkındalığı geliştirmeye yönelik destekleyici
bilimsel ve akademik faaliyetler yapmak.

ç) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte
konferans, sempozyum, kolokyum, seminer, sertifika programı ve benzeri faaliyetlerde bulun-
mak.

d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası,
resmi veya özel kurum, örgütler ve sanat ve kültür çevreleriyle Merkezin amacı doğrultusunda
ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak.

e) Farklı sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, Merkezin amaçlarına
uygun olarak ve bunlara işlerlik kazandıracak nitelikte eğitim çalışmaları hazırlamak ve yü-
rütmek.

f) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda, yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde,
hukuki danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

g) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarında, ulusal ve uluslararası mahkeme karar-
larını, sözleşmeleri ve uygulamaları izlemek, gerektiğinde ülke raporları hazırlamak ve bu ko-
nulardaki değerlendirmeleri ve çalışmaları ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sun-
mak.

ğ) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir
kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, Mer-
keze ait bir süreli yayın hazırlayıp yayımlamak, komisyon ve çalışma grubu oluşturmak.

h) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarında teorik ve pratik bilgi ve deneyim biriki-
minin yayılmasını sağlamak.

ı) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, insan hakları konusunda araştırmaları ve yayınları olan öğre-

tim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite
öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendiri-
lebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev
süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı Müdüre vekâlet
eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yerine aynı usulle yeni Müdür atanır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

biçimde yürütülmesinden, etkinliklerin gözetim ve denetiminden sorumludur. 
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(2) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. 

(3) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili

gerekli önlemleri alır. 

(4) Merkez bünyesinde Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun do-

ğal üyesidir. Diğer dört üye, Merkezin çalışma alanlarında eserleri olan öğretim elemanları

arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.  

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar

görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi ta-

mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile top-

lanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde

verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sa-

yılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini

düzenlemek.

c)  Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre

sunmak.

ç) Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayın konularındaki isteklerini değer-

lendirip önerilerde bulunmak.

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-

sonel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve çalışmalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İSLAM ARAŞTIRMALARI 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslam

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslam Araştır-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 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 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) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, İslamın bilimsel verilere dayalı olarak anlaşılması

için, temel İslam bilimleri başta olmak üzere, İslam ve din bilimlerine dair alanlarda araştır-
malar yapılmasını, yayımlanmasını ve ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, konferans
gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla insanlara ulaştırılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Temel İslam bilimleri başta olmak üzere, İslam ve din bilimlerine dair çalışma ko-

nuları ve uygun araştırmacıları belirleyip bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini
sağlamak.

12 Nisan 2020 – Sayı : 31097                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



b) İslam ve din bilimlerine dair araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araş-

tırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları destek-

lemek.

c) Merkez tarafından desteklenen araştırma konularıyla ilgili internet sayfası, kütüphane

ve arşiv oluşturmak.

ç) Merkezin faaliyet alanına giren konularda Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan

uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamda yayımlamak.

d) Merkezin faaliyet alanına giren konularda konferans, seminer, sempozyum gibi bi-

limsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.

e) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ve benzeri konularda faaliyet gösteren yerli ve ya-

bancı bilim ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak.

f) İslam araştırmaları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun

görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üni-

versite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi

sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim

üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına

sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Müdüre,

yokluğunda müdür yardımcısı vekâlet eder ve bu durum Rektörlüğe yazılı olarak bildirilir. Ve-

kâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden

ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

c)  Merkeze bağlı idari, teknik ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim

görevini sürdürmek.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul

tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.
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g) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Kurul

tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.

ğ) Gerekli hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversitenin öğretim

elemanları arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye ol-

mak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez

üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye üç yıllık

süre ile yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün

daveti üzerine yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan

gündem maddelerini görüşüp karara bağlar. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği du-

rumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Merkezin yıllık faaliyet raporunu karara bağlamak ve Rektörlüğe sunmak.

b) Yıl içinde faaliyet plan ve programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde

Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik dü-

zeyini arttırıcı kararlar almak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak,

bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konu-

sunda kararlar almak.

d) Merkezin personel ihtiyacını ve bütçesini görüşmek ve karara bağlamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı,  Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca doğrudan Rektör

tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK

HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İş ve

Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İş ve Sosyal

Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim or-
ganlarına ve bu organların görevlerine 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İSGHM): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hu-

kuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında, akademik

programlar dışında, sürekli olarak verilecek eğitimler ve seminerler düzenlemek, sempozyum,
konferans gibi bilimsel toplantılar organize etmek, süreli yayınlar yapmak, alanla ilgili eserleri
yayımlamak, bu faaliyetler aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuru-
luşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda

eğitim programları, planlar ve projeler hazırlamak.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, yayın

ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
c) Danışma Kurulunun, Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesini uygun

bulduğu faaliyetlerde bulunmak.
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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; Üniversitede Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda tam

gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev
süresi biten Müdür aynı şekilde yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından bir mü-
dür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona
ermiş sayılır. Müdüre, yokluğunda müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla
görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. 

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araş-

tırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve
faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin eğitim programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için
gerekli önlemleri almak.

d) Merkezin eğitim programlarını düzenlenmek ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili
olarak ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde
bulunmak.

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
f) Merkeze bağlı idari, teknik ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim

görevini sürdürmek.
g) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
ğ) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.
h) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul

tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.
ı)  Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Kurul

tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.   
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi ile

Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş öğretim
üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirile-
bilir.
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(3) 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. Oyların eşitliği durumunda Müdürün
oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.  

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak.
b) Merkez yönetimi ve faaliyetleri konusunda kararlar almak.
c) Merkez faaliyetleriyle ilgili konularda eğitim programları, konferanslar, seminerler

düzenlemek, araştırma konularında yayınlar yapmak.
ç) Hazırlanan yıllık faaliyet, plan ve programını karara bağlamak.
d) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik dü-

zeyini artırıcı kararlar almak.
e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hayata geçirilmesini sağ-

lamak. 
f) Merkezin personel ihtiyacını ve bütçesini görüşmek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin Hukuk Fakültesinin İş ve Sosyal

Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen on öğ-
retim elemanından oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar
görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, kendi arasından bir kurul sekreteri ve iki kurul sekreter yardımcısı
belirler ve görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Danışma Kurulu, Rektörün çağrısı veya
kurul sekreterinin daveti ile yılda en az iki kere toplanır. Kurul, üyelerin salt çoğunluğu ile top-
lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.  

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üyelerden ve akademik birimlerden gelen eğitim programlarını değerlendirerek Yö-

netim Kuruluna önermek.
b) Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu değerlendirmek.
c) Yapılmış veya yürütülmekte olan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini Yönetim

Kuruluna bildirmek.
ç) Çalışmaları etkin hale getirmek için faaliyet alanları ile ilgili komisyonlar oluştur-

mak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından
görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve  esasları 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) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
c) Merkez  (KAUM): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkez Müdürünü,
d) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, kadının toplumsal, iktisadi ve siyasal alanda güç-

lendirilmesi ve toplumsal adaletin sağlanması çerçevesinde kadının sosyal statüsü ve sorunları
ile ilgili her alanda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulun-
maktır. Kadın sorunlarının kaynağı olan temel problemleri etik ve insani değerler ekseninde
ele almaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak
ve bilim üreten, felsefe yapan, sanatla uğraşan medeniyet kurucu temel unsur olarak kadının
öznesi olacağı medeniyet çalışmaları gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır.  Bu doğrultuda,
bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve iletişimi güçlendir-
mek, danışmanlık hizmetleri sunmak, projeler geliştirmek, yapmak ve yaptırmak, yayın faali-
yetlerinde bulunmak, etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkin-
liklere katılmak ve desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet-

lerde bulunur:
a) Kadın hakları düşüncesini geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve kadının toplumsal sta-

tüsünü iyileştirmeye, toplumda cinsiyet adaleti konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik
faaliyetler yapmak, yaptırmak.

b) Ulusal ya da uluslararası alanda kadın çalışmaları ile ilgili her konuda araştırma, in-
celeme, proje çalışmaları yapmak, yaptırmak ve desteklemek.
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c) Kadının toplumsal statüsü konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuru-
luşlar ile iletişimi güçlendirmek, işbirliği oluşturmak, çalışmalara katkıda bulunmak.

ç) Kadın hakları, kadının toplumsal statüsü ve sorunları, etik ve insani değerler,  insanlık
adına gerçekleştirilen bilim, sanat, felsefe gibi bütün medeniyet unsurlarını kapsayan konularda
ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, konferanslar, seminerler, kongreler düzenlemek ve diğer
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılmak.

d) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim programlarında ka-
dın çalışmaları konusunda ders ve seminerlerin düzenlenmesini, tez yazılmasını teşvik etmek;
bu konularda düzenlenecek faaliyetlere öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımını özendirmek.

e) Kadın çalışmalarına ilişkin süreli yayınlar yapmak, yapılmasını teşvik etmek, yayın-
lara katılmak, desteklemek; konu ile ilgili kitaplık ve arşiv oluşturmak.

f) Kadın sorunları alanında danışmanlık hizmetleri vermek.
g) Kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi ve sorunlarının çözümüne ilişkin faaliyet

alanlarında kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile özel kişilerden gelecek talepleri de-
ğerlendirerek araştırma, inceleme, proje ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

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, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendiri-
lebilir. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekâlet eder.
Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür
görevlendirilir.

(2) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite
öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendiri-
lebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görev süresi
biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. 

(3) Müdür yardımcıları, Merkezin çalışmalarının yürütülmesinden Müdüre karşı so-
rumludur. Yönetim Kurulu toplantılarının sekreterliği müdür yardımcılarından birisi tarafından
yapılır.

(4) Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorum-
ludur ve Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektörü
bilgilendirir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülen faaliyetlerin gözetim ve denetimini yap-

mak.
ç) Araştırma projeleri ve danışmanlık hizmetlerinin yönlendirilmesini ve denetimini

sağlamak.
d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
e) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, iz-

lemek ve denetlemek.
f) Merkez bünyesindeki iş bölümünün gerektirdiği görev dağılımını yapmak.
g) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (l) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversitede Mer-

kezin faaliyet alanında akademik çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Müdürün
önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen altı kişi olmak üzere en fazla dokuz üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlen-
dirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan üyelikler için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni üye belirlenir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki kez olağan ve gerekli olduğunda
Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunluk ile toplanır
ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yö-
nünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Bir yıl içinde mazeretsiz iki olağan toplantıya katıl-
mayan üyenin görevi sona erer. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulan-

masını sağlamak.
b) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan

önerileri karara bağlamak.
c) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu hazırlamak.
ç) Merkezin gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve onaylanması için Rektörlüğe sun-

mak.
Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri,

Merkezin amaçlarına ilişkin faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum ku-
ruluşları temsilcileri arasından seçilen dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda bir kez olağan ola-
rak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağı-
rabilir. Danışma Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek.
b) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sun-

mak.
(2) Danışma Kurulunun kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli

görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından çalışma grupları oluşturulabilir.
(2) Çalışma grupları, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim ele-

manları, Merkez çalışanları ve/veya bu konuda uzman kişilerden oluşturulur. Çalışma grupla-
rının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma
grupları, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili raporu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel ile karşılanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ÜLKELERİ VE

TÜRK CUMHURİYETLERİ EKONOMİK VE SOSYAL UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ka-

radeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Karadeniz Ül-

keleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-
larına, faaliyet alanlarına, 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 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KARTÜRK): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri ve

Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Karadeniz, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleriyle ekonomik ve sosyal alanlarda

işbirliği olanaklarını geliştirmek üzere her türlü bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar
yapmak, iş dünyasının bu alanlarda ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirmek.

b) Söz konusu bölge ülkelerine yönelik çalışmalarla Üniversitenin ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

c) Türkiye, Karadeniz ve Balkan ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerindeki diğer üniversi-
telerle ortak araştırma ve çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere

aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversite bünyesinde bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak.
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b) İş dünyasının bu alanlarda ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirmek.
c) Merkezin çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası  kurum ve kuruluşlar ile

eğitim programları ve projeler hazırlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler,
konferanslar düzenlemek.

ç) İlgili kuruluşlar ile işbirliği içerisinde rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar
yapmak, danışmanlık hizmetinde bulunmak, yetkili kurullarca verilen diğer işleri yapmak.

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; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanları ara-

sından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar
görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tara-
fından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının
da görevi sona ermiş sayılır. Müdüre, yokluğunda müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâletin
altı ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.  Müdürün kesintisiz
altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Merkeze bağlı idari, teknik ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim

görevini sürdürmek.
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul

tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.
g) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Kurul

tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.
ğ) İlgili kurulları ve çalışma gruplarını veya komisyonları toplantıya çağırmak, Mer-

kezin çalışma alanına giren her türlü araştırma, proje, yayın, danışmanlık gibi faaliyetlerin ye-
rine getirilmesini sağlamak. 

h) Yönetim Kurulunun verdiği yetki sınırları içerisinde sözleşme yapmak.
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi ile

Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş öğretim
üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak
üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendiri-
lebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün
oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetlerini değerlen-
dirmek üzere yılda en az iki kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıl sonu faaliyet raporunu karara bağlamak,

çalışma alanına giren konularda karar almak ve uygulama görevini yerine getirmek.
b) Yıl içinde faaliyet plan ve programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde

Müdür tarafından yapılacak önerileri karara bağlamak.
c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik dü-

zeyini artırıcı kararlar almak. 
ç) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hayata geçirilmesini sağ-

lamak.
d) Faaliyetlerini yazılı veya basılı hale getirerek ilgili yerlere ulaştırmak.
e) Merkezin personel ihtiyacını ve bütçesini görüşmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilecek, İktisadi ve

İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanları arasından sekiz, kamu kurum ve kuruluşlarından
beş ve konu ile ilgili sivil toplum veya mesleki kuruluş mensupları arasından iki üye olmak
üzere toplam on beş üyeden oluşur.

(2) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanları arasından konu ile ilgili olarak
görevlendirilecek üyeler, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Üni-
versite dışından gelen üyeler ise; istekleri halinde, Rektörün yazılı talebi üzerine ilgili kuruluşlar
tarafından belirlenir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup süresi biten üye yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulunun sekreterya hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından yerine geti-
rilir. Danışma Kurulu; Rektörün veya Müdürün daveti ile yılda en az bir kez, Rektörün veya
Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

(5) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu de-
ğerlendirir, yapılmakta olan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir,
çalışmaların daha etkin hale getirilmesi amacıyla Müdürün koordinasyonunda faaliyet alanları
ile ilgili çalışma grupları veya komisyonlar oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından
görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Stra-

tejik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Stratejik Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 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 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye’nin bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kül-

türel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik yapısına yönelik bilimsel yön-
temlerle araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

b) Disiplinlerarası işbirliğini gerektiren alanlarda kamu ve özel kesime eğitim prog-
ramları sunmak.

c) Mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, iç ve dış güvenliğe ilişkin
konularda yayın faaliyetlerinde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilimsel yayınlardan ve açık haber kaynaklarından elde edilen bilgilerin analiz ve

değerlendirmesini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla
ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyallerinin güncelleştirilmesi ve benzeri amaçlar
için kullanıma açmak, stratejik araştırmalar arşivinin geliştirilmesini sağlamak.
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b) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak proje gerçekleştirme ve ortak araştırma

olanaklarını sağlamak.

c) Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinlerarası projeleri geliştirmek ve bu alanda

yapılacak çalışmaları özendirmek.

ç) Talepte bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

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; üç yıl süre ile Rektör tarafından Üniversitenin öğretim ele-

manları arasından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim

üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına

sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Müdüre,

yokluğunda müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör ta-

rafından yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden

ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek; Merkezin yapacağı çalışmaları yönlen-

dirmek.

c) Merkeze bağlı idari, teknik ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim

görevini sürdürmek; Merkez personelini ve araştırmacılarını yönetmek.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak. 

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programını ve yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp

Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak

g) Merkez dışında Üniversitenin ilgili birimleri başta olmak üzere diğer stratejik araş-

tırma enstitü ve merkezleri ile irtibat kurmak, onlarla işbirliği içine girmek.

ğ) Yukarıda belirtilen araştırma ve uygulama projeleri için Merkez bünyesinde oluştu-

rulacak araştırma gruplarında yer alabilecek araştırmacıların seçimini yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı dahil olmak üzere top-

lam yedi üyeden oluşur.
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(2) Müdür ve müdür yardımcısı haricindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversite men-

subu öğretim üyeleri ve stratejik konularda uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi

dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi

tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu toplantılarına

mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır

ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar. Kararlar, oy çok-

luğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını tespit etmek ve yürütülmesini denetlemek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu karara bağlamak ve Rektörlüğe sunmak.

c) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği önerilerini Rek-

törlüğe sunmak.

ç) Yıl içinde faaliyet plan ve programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde

Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

d) Merkezin personel ihtiyacını ve bütçesini görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği ar-

tırmak, yeni görüşleri çalışmalara kazandırmak ve Merkez yönetiminin ihtiyaç duyduğu ko-

nularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında görev yapan,

Üniversite içinden veya dışından üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafın-

dan seçilen en fazla on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak yılda bir kez toplanır ve

Müdürün gerekli gördüğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Toplantı

için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından

görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Şiddet

ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Şiddet ve Suçla

Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Bütün dünyada ve ülkemizde giderek artan şiddet, saldırganlık, suç, terör, madde ba-

ğımlılığı ve intihar eğilimleri karşısında bireylerin/toplumun daha güçlü olmasını sağlayacak
sosyal politikalar geliştirilmesine katkıda bulunacak araştırmalar yaparak; iller, bölgeler, ülke
ve dünya düzeyinde çocuk hakları, şiddet, saldırganlık, intihar, suç ve mağduriyet konularında
kuramsal düzeyde çalışmalar ve uygulamalar yapmak.

b) Koruyucu hukuk, önleyici ve iyileştirici eğitim, anlaşmazlık çözümü, arabuluculuk
alanlarında araştırma ve uygulama hizmetleri üreterek şiddeti ve suçu; aile, okul ve diğer sosyal
ortamlarda oluşmadan önlemek, bireysel ve toplumsal nitelikli, acil ve sıra dışı olaylarda, kriz
müdahale modelleri ortaya koymak, bu alanda teoriler geliştirmek, uzmanlar yetiştirilmesine
katkıda bulunmak.

c) Şiddeti, suçu ve mağduriyeti önleme/azaltma ihtiyaçları doğrultusunda yol haritası
olacak uygulanabilir modeller geliştirmek, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-
mak, ilgili literatüre ve saha çalışmalarına dayalı her çeşit yayın etkinliğinde bulunmak.
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ç) Ülke/il/ilçe/kurum/kuruluşlar düzeyinde; şiddet, suç, mağduriyet risk haritaları oluş-
turmak, ilgili bilimsel raporları hazırlamak, toplumun değişik kesimleri, kurumlar/kuruluşlar
tarafından ihtiyaç duyulan sosyal konular/sorunlarla ilgili saha araştırmaları yapmak.

d) Şiddetin sebepleri, sonuçları ve suçu önleme konuları üzerinde araştırma yapacak
ve çözüme yönelik hizmetler üretecek akademisyenlerin yetiştirilmesi için Üniversite bünye-
sinde ve dışında gerekli çalışmalarda bulunmak, konuyla ilgili özel ve kamu kurum ve kuru-
luşlarıyla işbirliği protokolleri yapmak, ortak projeler üretmek ve yürütmek.

e) Sosyal politika üretenlere, kanun, tüzük ya da yönetmelik geliştirenlere yol gösterici
çalışmalar yapmak, bilimsel raporlar ortaya koymak, şiddetle, suçla mücadeleyi güçlendirecek
değişik sosyal hayat alanları ve coğrafi bölgeler için etkin modeller geliştirmek ve uygulamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde

bulunur:
a) Şiddet, saldırganlık, suç, çocuk ihmal/istismarı, aile içi şiddet, intihar eğilimleri,

mağduriyet konularında sürekli araştırmalar yapmak, projeler üretmek, yürütülmekte olan pro-
jelere ortak olmak, elde edilen bilgileri toplumla paylaşmaya yönelik sürekli eğitim ve yayın
faaliyetlerinde bulunmak.

b) Çocuk hakları, insan hakları, şiddetle mücadele, cinsel istismardan korunma, çatışma
çözümü, müzakere kültürü, kanuni arabuluculuk ve benzeri konularda ulusal ve uluslararası
kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaç duyacakları hizmetleri üretmek, bilimsel raporlar
hazırlamak, hizmet içi eğitim kursları, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, sertifika programları
düzenlemek, katılımcılara ilgili/gerekli uzmanlık belgelerini vermek.

c) Çocuk hakları, ailenin güçlendirilmesi, kadının korunması, şiddet, saldırganlık, suç,
anarşi, terör, cinsel istismar, ihmal, intihar eğilimleri, madde bağımlılığı ve her çeşit suç mağ-
duriyetleri konularında araştırma projeleri geliştirmek, yürütmek, önleyici, iyileştirici hizmet
plan/program ve modülleri üretmek, bu bağlamda Üniversite imkânlarından yararlanmak, ça-
lışmaların/projelerin özelliğine göre başka kurumlarla işbirliğine gitmek, Üniversite dışından
bilim insanı ve uzmanlardan yararlanmak, benzeri merkezlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla iş-
birliği yapmak.

ç) Türk ceza infaz sisteminin (ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik hizmetleri)
ihtiyacı olan rehabilitasyon, eğitim, tahliyeye hazırlık/tahliye sonrası izleme, psiko-sosyal servis
hizmetlerine destek, personelin hizmet içinde eğitimi bağlamında materyaller, eğitim modülleri,
plan, program ve stratejiler geliştirmek ve uygulamak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışındaki benzeri kurum ve kuru-
luşlarla işbirliği yapmak, üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, şiddet,
saldırganlık ve suç konularıyla ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum ve
kongreler düzenlenmesini desteklemek, anılan konularda öğrencilerin tezler hazırlamasını
özendirmek ve gerekli desteği sağlamak.

e) Güvenli okullar/kurumlar için, “Etkin Öğrenci Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı
Sistemlerini” oluşturabilmeleri doğrultusunda üniversitelere, örgün ve yaygın eğitim-öğretim
kurumlarına ve diğer ihtiyaç sahiplerine program ve eğitim desteği vermek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda her çeşit yazılı/görsel yayın etkinliği, hizmeti ge-
liştirmek, yürütmek; ilgili mevzuat doğrultusunda Merkezin çalışma konuları kapsamında da-
nışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

g) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.
ğ) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortaya çıkan sorunlara çözümler üret-

mek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.
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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, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç

yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün
altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma konula-
rında uzmanlığı bulunan Üniversitedeki öğretim elemanları ya da uzmanlardan veya Üniversite
dışından Müdürün teklifi ile Rektör tarafından, iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür
yardımcıları gerekli hallerde Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcı-
ların görevi de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, çalışma gruplarını yönlendirmek ve denetlemek.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

h) Personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Üniversite

öğretim elemanı veya kamu kurumlarında görevli uzman kişiler arasından Rektör tarafından
görevlendirilecek dört üye dahil en çok yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Mü-
dür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim, araştırma, uygulama programlarının hazırlan-

ması ve planlanması, etkinliklere katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek, projeleri,
saha araştırmalarını yürütecek kişi ya da birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konu-
larında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim, araştırma, uygulama, proje faaliyetleri sonunda katılım belgesi, başarı bel-
gesi, bilimsel rapor ve benzeri belgeleri düzenlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite öğretim üyeleri ile ulusal
ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdürün teklifi,
Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayıyla seçilen beş kişiden oluşur. 

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda bir kez olağan ola-
rak toplanabilir. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya ça-
ğırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların
oy çokluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere; Proje Geliştirme Çalışma Grubu, Yayın Çalışma Grubu, Saha Araş-
tırmaları Çalışma Grubu, Halkla İlişkiler Çalışma Grubu ve benzeri, sürekli veya geçici çalışma
grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma
grupları, Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen bir bölüm başkanı sorumluluğunda iş görür.
Çalışma grupları, ilgi alanlarına giren ve Merkezin organlarınca verilen işleri yürütür, yapılan
çalışmalarla ilgili olarak Müdüre raporlar hazırlar, önerilerde bulunur. Bu çalışma gruplarında
yer alan personel, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilirler. Müdür, kurulan
çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan çalışma grubu personeli Yö-
netim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebilir.

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

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK CEZA HUKUKU 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk

Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanına, amacına, yönetimine ve
organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza

Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanına, amacına, 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 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (Türk-Ce-Mer): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası alanda ceza hukukunun sorun-

larını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını geliştirmek, mukayeseli hukukta ceza hu-
kuku alanındaki gelişmeleri ve güncel tartışmaları takip etmek, Avrupa Birliği ile işbirliğinin
geliştirilmesi amacı ile öğretiye ve uygulamaya dönük olarak çalışma ve etkinlikler yürüt-
mektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına yönelik olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Ceza hukuku ve bağlantılı alanlarda, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, ko-

lokyum ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak.
b) Ceza hukuku ile ilgili konularda yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bu-

lunmak.
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c) Merkezin amaçlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kur-

mak ve geliştirmek.

ç) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli donanımı kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları  iz-

lemek ve bunları Merkeze kazandırmak.

d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere

gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlar-

dan yararlanmak ve işbirliği yapmak.

e) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluş personeline yönelik düzenli, bi-

limsel, mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini açmak

ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak.

f) Faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yap-

mak.

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 Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi

Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi

Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından birisi Rektör tarafından müdür yardımcısı

olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre ve-

kâlet eder. Müdürün görev süresi bitince, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

b) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet plan, program ve bütçesini hazırlamak.

ç) Rektör tarafından onaylanan plan, program ve bütçe ile Yönetim Kurulunun aldığı

kararları uygulamak.

d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetle-

mek.

f) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rek-

töre sunmak.

g) Proje gruplarının çalışma ekiplerini oluşturmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi üze-

rine Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak

üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-

revlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyeliklere veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında

görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görev-

lendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tara-

fından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün

oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

b) Müdür tarafından sunulan Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve ka-

rara bağlamak.

c) Merkeze gelen proje ve iş tekliflerini incelemek ve değerlendirmek.

ç) Merkez tarafından verilecek katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları

ile ilgili gerekli düzenlemeler ve görevlendirmeleri Rektörlüğün onayına sunulmak üzere karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin

artırılması, yeni görüşlerin çalışmalara kazandırılması, Merkezin ihtiyaç duyduğu konularda

hizmetlerinden yararlanılması amacıyla, Müdür ile birlikte en fazla on beş üyeden oluşturula-

bilir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilen, Üniversite içinden ve dışından

konuyla ilgili uzman kişiler arasından Rektör tarafından seçilir. Danışma Kurulu üyelerinin

görev süresi üç yıldır. Gerektiğinde üyelerin görev süresi uzatılabilir. Danışma Kurulu Müdürün

çağrısı üzerine toplanır, toplantılara Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-

sonel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK EL SANATLARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk

El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim or-
ganlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sa-

natları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu
organların görevlerine 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (TESAM): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Sergi Kurulu: Merkezin Sergi Kurulunu,
e) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Görevleri ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve görevleri
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve görevleri şunlardır:
a) Kronolojik bir sistematik içinde Türk el sanatlarının evrimini incelemek.
b) El sanatları üretim süreçleri konusunda danışmanlık hizmeti vermek ve süreç iyileş-

tirmeye yönelik uygulamaları araştırmak ve geliştirmek.
c) El sanatları dallarının nitelik ve niceliklerini belirlemek; çeşitli bilgiler, fotoğraf, çi-

zim, slide ve akar filmle dokümantasyon yapmak.
ç) Lisans, özellikle yüksek lisans eğitimine katkı sağlamak ve sanatçılar/ustalar ile müş-

terek çalışmalar dâhilinde araştırmacı öğretim elemanı yetiştirmek ve Türk el sanatları dalla-
rında lisansüstü ve doktora çalışmaları yapanları desteklemek.

d) El sanatlarının bakımı, onarımı, aslına uygun çoğaltmaları üzerine araştırmalar plan-
layarak deney laboratuvarı, atölye ve stüdyolarda uygulama alanına koymak ve bu alanda ça-
lışan araştırmacılara ve sanatçılara istediklerinde bilimsel ve sanatsal üretim yapılabilmesi için
atölyeler, sunum imkanları, teknik yardım ve uzmanlık desteği sağlamak.
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e) Geleneksel yöntemle ürün veren ve yeni, özgün, çağdaş denemeler yapan sanatçı ve
ustaları desteklemek.

f) Kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan el sanatları dallarından çağdaş teknolo-
jiye yarar sağlayacak alanlarda araştırmalar yapmak.

g) Medya ve yayın dünyası ile ortak projeler yürütmek ve sanatçılar ile bilim insanlarını
bir araya getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri et-
kinlikleri düzenlemek.

ğ) Rektörlüğün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşa-

ğıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Belirtilen amaçlar dahilinde, danışmanlık hizmeti vermek ve danışmanlık hizmetleri

verdiği süreçleri iyileştirmeye yönelik uygulamaları araştırmak ve geliştirmek.
b) Belirtilen amaçlar dahilinde, doğrudan; tasarım ve uygulama  hizmetleri sunmak. 
c) El sanatları alanında çalışan araştırmacılara ve sanatçılara istediklerinde bilimsel ve

sanatsal üretim yapılması için atölyeler, sunum imkanları, teknik yardım ve uzmanlık desteği
sağlamak.

ç) El Sanatları Belgeliği kurmak. Bu ünitede çağdaş bir sistematikle geliştirilmiş gözlem
fişleri aracılığıyla; fotoğraf, slide, akar film, çizim ve benzeri araçları kullanarak eserlerin do-
kümantasyonunu yapmak.

d) Özellikle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Türkiye lisansüstü eğitimine
katkı sağlamak, usta/sanatçı ve bilim insanlarının müşterek çalışmaları çerçevesinde deneyim
kazanacak araştırmacı öğretim elemanı yetiştirilmesine katkı sağlamak.

e) Alanla ilgili uzmanlar yetiştirmek amacıyla, yüksek lisans ve doktora burs kaynakları
temin etmek.

f) Geleneksel yöntemle çalışan ve özgün denemeler yapan sanatçı ve ustalara seminer,
kurs, konferans, yayın ve belgelikte bulunan arşiv malzemesi ile yardım etmek. El sanatları
dallarında ulusal ve uluslararası yarışmalar, karma ve kişisel sergiler, defileler, kermesler, bie-
naller, fuarlar düzenleyerek; plaket, mansiyon, ödül ve benzeri ile sanatçı ve ustaları teşvik et-
mek. Kataloglar hazırlayarak sanatçının tanınmasına ve tanıtılmasına yardımcı olmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde Türk el sanatları çalışmalarında koordinasyonu sağ-
lamak.

ğ) Geleneksel el sanatları konularında yurt içinde ve yurt dışında yapılacak bilimsel
araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans ve kongreler ile eğitim programlarına katılmak;
ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre ve eğitim programları düzenlemek,
konunun uzmanı bilim ve sanat insanları ile iletişim kurmak ve bu alandaki bilimsel ve sanatsal
çalışmalara destek sağlamak.

h) Üniversitenin çeşitli birimlerine Merkez faaliyetleri kapsamında hizmet sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
ç) Sergi Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi
başında bulunmaması durumunda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder.  Ve-
kâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak üzere Müdürün öne-
risi üzerine, Merkezde görevli öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör
tarafından görevlendirilir.  Müdürün görevinin sona ermesi durumunda müdür yardımcılarının
da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimiyle ilgili önlemleri

almak.
b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Üniversite öğretim elemanları arasından değişik bilim alanlarında Yönetim Kuru-

lunda görev yapabilecek öğretim üyelerini tespit etmek ve görevlendirilmeleri için Rektöre
öneride bulunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.
d) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini tespit etmek ve toplantıya çağırmak.
e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, koordine etmek, denetlemek.
f) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporunu Rektöre sunmak ve

sonuçlandırmak.
g) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
ğ) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları da dahil olmak üzere,

Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları
arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye ile bir-
likte toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dol-
madan boşalan üyeliklere veya kesintisiz altı aydan fazla süreyle görevlendirme nedeniyle top-
lantılara katılamayacak olan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün öne-
risi ile Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla top-
lanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Müdürün yokluğunda bu görevi,
Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak, Merkezin idarî ve teknik personel ihtiyacını tespit etmek.
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b) Gerekli gördüğü durumlarda, el sanatları ile ilgili görüşleri hayata geçirmek üzere
Merkez bünyesinde geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görevlen-
dirilecek adayları tespit etmek.

c) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje
ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluş-
larla işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak.
e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
f) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında bilgi, deneyim ve

eser sahibi uzman bilim insanları ve bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluş
temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme, Müdürün
önerisi üzerine alınan Yönetim Kurulu kararının Rektör tarafından onaylanması ile gerçekleşir. 

(2) Danışma Kurulu, en fazla on üyeden oluşur ve görev süresi üç yıldır. Süresi dolan
üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyeliklere veya kesintisiz altı aydan
fazla süreyle görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti
üzerine yılda en az bir defa toplanır ve oy çokluğu ile kararlar alır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görüşlerini bildirmek
ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

Sergi Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Sergi Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında bilgi, deneyim ve eser

sahibi uzman bilim insanlarından oluşur. Sergi Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme,
Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile gerçekleşir. Sergi Kurulu, en fazla on üyeden
oluşur. Sergi Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve oy çokluğu
ile kararlar alır.

(2) Sergi Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görüşlerini bildirmek
ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla ve sanatsal faaliyetlerin duyurulması, başvuruların de-
ğerlendirilmesi ve sergilerin düzenlenmesi ile görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALK BİLİMİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk

Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bi-

limi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (THBMER): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde eğitim veren Türk Halk Bilimi Bölümü ile diğer halk kültürü

ile ilgili sanat tarihi, geleneksel el sanatları, müzik eğitimi, resim eğitimi, beden eğitimi, Türk
dili ve edebiyatı, çağdaş Türk lehçe ve edebiyatları, tarih ve benzeri sosyal ve beşeri bilimler
ve güzel sanatlar alanlarındaki halk kültürü birikimleri ile biyoloji, matematik, kimya, tıp, ec-
zacılık, ziraat gibi fen bilimlerindeki halk kültürü birikimlerini, disiplinlerarası bir yaklaşımla
halk hayatının bütün kültürel görünümlerini araştırma ve inceleme amacını taşıyan Türk halk
bilimi disiplininin, ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılabilmesinin düşünce ve fiziki altyapısını
oluşturmak.

b) Halk kültürü ürünlerinin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde derlen-
mesinden uygulanmasına uzanan bütün süreçleri, disiplinlerarası çalışma yöntemleriyle yürüt-
mek ve yürütülen süreçlere katkı sağlamak.
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c) Halk biliminin kendi kuramsal yaklaşımları içinde, halk biliminin inceleme alanın-
daki kaybolan ürünleri toplama, müzeleme ve halk kültüründe ortaya çıkan yeni ürün ve du-
rumları derleme ve değerlendirme çalışmalarına katkı sağlamak.

ç) Halk bilimi çalışmalarında dünyada ortaya çıkan yeni yaklaşım ve anlayışları, Türk
halk bilimi alanına taşımak ve sonuçlarından yararlanmak için bilimsel bilgi üretim süreçlerini
desteklemek veya oluşturmak.

d) Her türlü kurumlaşmanın, halk hayatına yönelik uygulamalar yaparken halk kültü-
rünün bu alanlardaki birikimlerinden yararlanmasına, küreselleşme ve kültür turizmi gibi ol-
gularla gittikçe önem kazanan yerli ve otantik kültür ürün ve gösterimleri arayışına cevap ver-
mek üzere; ilgili idari, bilimsel, ticari veya mesleki kuruluşların halk bilimi verilerinin toplum
hayatının ihtiyaç duyulan alanlarında kullanımını kolaylaştıracak yönde bilgi, donanım ve uz-
man eleman elde etmelerine katkı sağlamak üzere eğitim, derleme, araştırma ve uygulama ça-
lışmalarını yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere

aşağıda beliritilen faaliyetlerde bulunur:
a) Bütün il, ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde Türkiye’de ve Türk halk kültürünün

yaşadığı diğer ülke ve coğrafyalarda kaybolan, yaşayan veya yeni oluşan halk kültürü ürünle-
rinin derlenmesi ve incelenmesi çalışmalarını yürütmek.

b) Derlediği halk bilimi ürünlerinin bilimsel değerlendirme, arşivlenme ve müzelenme
çalışmalarına imkanları ölçüsünde katkı sağlamak.

c) Çalışma alanlarında halk kültüründen yararlanmak isteyen her türlü idari, bilimsel,
ticari veya mesleki kuruluşun talep ettiği veya ihtiyaç duyduğu belge, bilgi, plan ve proje gibi
dokümanları hazırlamak veya danışmanlık hizmetleri yürütmek.

ç) Çalışma alanlarındaki bilgi edinme ve paylaşma süreçlerini; başta eğitim faaliyetleri
olmak üzere, düzenlediği ulusal veya uluslararası düzeydeki kurslar, seminerler, sempozyumlar,
kongreler, bienaller ve konferanslarla desteklemek ve oluşturmak.

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, Merkezin genel çalışma alanı olan halk bilimi disiplini öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla olmamak kaydıyla geçici sürelerle
görevinden ayrıldığı durumlarda kendisi tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı yerine
vekâlet eder.

(2) Müdürün teklifi ile Merkezin faaliyet alanları kapsamında Müdüre yardımcı olmak
amacıyla Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı ola-
rak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Görev
süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

biçimde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasın-
dan ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmala-
rının düzenli ve etkin bir biçiminde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. 

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin çalışma alanında ve ilgili di-

siplinlerde çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için Müdürün
önereceği ve Rektörce görevlendirilen altı öğretim üyesi dahil en fazla yedi üyeden oluşur. Yö-
netim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görev-
lerini düzenler.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kere salt çoğunlukla Müdürün çağrısı ile toplanır.
Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağ-
lanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı bir organ
olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.

b) Gerekli görülen durumlarda geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini
düzenlemek.

c) Merkez elemanlarının derleme, araştırma, arşivleme, müzeleme, uygulama ve yayın
konularındaki projelerini ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.
d) İlgili mevzuat kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetlerini

daha etkin ve bilimsel bir şekilde yürütmek için, Türk halk bilimi ve halk biliminin ilişki içinde
bulunduğu diğer disiplinlerdeki uzmanlıkları ile tanınan bilim adamı ve yöneticilerle, Merkezin
ihtiyaç duyduğu diğer alanlardan katılan en fazla on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme Yönetim Kurulunun salt
çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile gerçekleşir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır ve tav-
siye nitelikli kararlar alır. Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı aranmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektörce görevlendirilen personel ile kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN

HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk

Kültürü Açısından Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına,
faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü

Açısından Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet
alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş

Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Türk kültürünün ana konularını tespit etmek.
b) Hacı Bektaş Veli’nin Türk kültür tarihi içindeki yerini ilmî objektiflik içinde esas

kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak.
c) Hacı Bektaş Veli’yi hazırlayan tarihi, sosyal ve siyasî sebepleri inceleyerek Ahmet

Yesevi’den bu yana Türk kültürünü fiilen yaşayan ve yaşatan kişileri ortaya çıkararak Türk
kültür tarihi içinde Hacı Bektaş Veli’nin gerçek yerini tayin etmek.

ç) Amaçları ve faaliyetleri itibarıyla Merkez ile benzer alanlarda faaliyet gösteren kurum
ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak.
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d) Doğrudan Hacı Bektaş Veli’nin ve onun yetiştirdiği kişilerin telif ve tercüme eserle-
rini bulup ortaya çıkarmak, incelemek ve bu fikirleri anlaşılır hale getirmek.

e) Hacı Bektaş Veli’nin kuruluşunda doğrudan veya dolaylı olarak rol oynadığı lonca
ve ahilik esnaf teşkilatlarının yapısını incelemek.

f) Hacı Bektaş Veli’nin etki alanına giren diğer Türk büyüklerini incelemek, fikirlerini
ortaya koymak.

g) Hacı Bektaş Veli ve o dönemin Türk millî kültürüyle ilgili bütün yazma ve basma
ana kaynakları toplayıp bir arşiv kurmak, gerekirse mikrofilmler getirtmek ve mikrofilm ma-
kinesinin de bulunacağı bir ihtisas kütüphanesi kurmak.

ğ) Konuyla ilgili uzmanlar yetiştirmek amacıyla yüksek lisans ve doktora bursları ve
kaynakları temin etmek.

h) Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik düşüncesiyle ilgili yayınlar 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, Merkezin amaç ve faaliyetlerine uygun niteliklerdeki Üniver-

site öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Mü-
dür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı ol-
mak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri ken-
disine vekâlet eder. Müdürün görevi başında bulunmama süresinin altı ayı aşması hâlinde yeni
bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erince, yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek.
ç) Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektöre önermek.
d) Merkezin yürütme, bilim, yayın, inceleme birimlerine başkanlık etmek ve bu birim-

lerin işleyiş ve düzenini sağlamak.
e) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi ver-

mek.
f) Merkezin ihtiyaçları ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kara-

rından sonra Rektörlüğe bildirmek.
g) Merkeze bağlı idari ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini

yapmak.
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ğ) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.
h) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek.
ı) Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek.
i) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları Yönetim

Kurulunun doğal üyesidir. Diğer dört üye ise alanında uzmanlaşmış Üniversitenin öğretim üye-
leri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi sona eren üyeler tekrar
görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Müdür, Yö-
netim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz
olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün teklif ettiği Merkezin çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
b) Merkezin bütçe ve mali hesaplarını görüşerek karara bağlamak.
c) Müdür tarafından ortaya konan meseleleri görüşmek.
ç) Merkezin amacına uygun olarak birimler oluşturmak.
d) Merkezin amaçlarıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi uzman bilim adamları ve

istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan ilgili kurum ve kuruluş
temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Danışma Kuruluna
seçilme ve üyeliğe son verme, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı
ile olur.

(2) Danışma Kurulu, en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti
üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın tavsiye niteliğinde kararlar
alarak Müdüre yazılı olarak bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafın-
dan görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk

Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına

ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Mutfak

Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının 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: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk mutfak kültürünün tarihini, gelişimini incele-

mek ve sorunlarını belirlemek, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, Anadolu mutfağı ve

yöresel yemek kültürü konusunda inceleme ve araştırmalarda bulunmak, yiyecek-içecek sek-

törünün gelişmesi ve iyileşmesi için bölgesel, ulusal, uluslararası düzeyde bilimsel araştırma

ve çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
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a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yiyecek-içecek ve Türk mutfak kültürü ile

ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmak, projeler yürütmek ve araştırmacıları teşvik

etmek.

b) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla

yiyecek-içecek ve Türk mutfak kültürünün gelişimi amacıyla işbirliği içinde projeler geliştir-

mek ve yürütmek, bilimsel toplantılar düzenlemek.

c) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayımlamak.

ç) Yiyecek-içecek sektörü ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun süreli eğitim-

öğretim programları geliştirmek ve düzenlemek.

d) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amacına uygun konu-

larda çalışan lisansüstü öğrencilerine yardımcı olmak.

e) Merkezin amacına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konula-

rında danışmanlık hizmeti vermek.

f) Üniversitede gastronomi ve mutfak sanatları alanında yürütülen eğitim hizmetlerinin

gelişmesine akademik destek ve katkılar sağlamak.

g) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yürütmek.

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 Turizm Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rek-

tör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendi-

rilebilir. 

(2) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniver-

sitenin Turizm Fakültesinin aylıklı öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından mü-

dür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yar-

dımcılarından birisini yerine vekâleten görevlendirir. Müdürün görevine vekâlet altı aydan

uzun sürerse yeni bir Müdür, Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona er-

diğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

b) Projelerin yürütülmesinde ihtiyaç olduğunda Danışma Kurulu oluşturulmasını öner-

mek, Danışma Kurulunun görev süresini ve üye sayısını belirlemek.
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c) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

d) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve

onay alındıktan sonra uygulamak.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık raporlar hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sun-

mak.

f) Merkez bünyesinde çalışma birimleri oluşturulmasını Yönetim Kuruluna teklif etmek,

birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

g) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, bunları

Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak.

ğ) Proje gruplarının çalışma ekiplerini kurmak, ekiplerin çalışmalarını denetlemek.

h) Merkezin personel ihtiyacını tespit ederek Yönetim Kurulunun görüşü ile birlikte

Rektöre sunmak.

ı) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşü ile birlikte Rektöre

sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi

ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört öğretim

elemanıyla birlikte toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden

ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görev-

lendirilebilir. 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 11 – (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) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini incelemek ve değerlendirmek.

ç) Müdürün önereceği proje grubu veya birimleri ile bunların başkanlarını seçme ko-

nusunda karar alarak, işleyiş kurallarını belirlemek.

d) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği artırmak, yeni gö-

rüşleri çalışmalara kazandırmak, Merkez yönetiminin ihtiyaç duyduğu konularda hizmetlerin-

den yararlanmak üzere, Merkezin amaç ve çalışma alanlarında Müdürle birlikte en fazla on

beş üyeden oluşan Danışma Kurulu oluşturulur.
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(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilen, Üniversite içinden ve dışından

konu ile ilgili uzman kişiler ve yiyecek-içecek sektörü temsilcileri arasından Yönetim Kuru-

lunca seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç

yıldır. Gerektiğinde, seçilen üyelerin görev süresi uzatılabilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağ-

rısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-

sonel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiyat

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların

görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiyat Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların gö-

revlerine 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
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b) Merkez (TAM): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Görevleri ve Faaliyet Alanı

Merkezin amaçları ve görevleri

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve görevleri şunlardır:

a) Türk dünyasının dil, tarih ve edebiyat eserlerini, arkeolojisini, sanatını, günümüzdeki

siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel durumunu incelemek.

b) Türk dünyası ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, bu araştırmalara Türkiyat araş-

tırmacılarının katılımını sağlamak.

c) Türkiye’nin dünya konjonktürü içindeki yerinin kuvvetlendirilmesi için Türk dün-

yasının potansiyel gücünün harekete geçirilmesiyle ilgili projeler hazırlamak ve çözümler üret-

mek.

ç) Türk dünyası ile ilgili olarak Türkiye’de ve Türkiye dışında yapılan çalışmaları de-

ğerlendirmek, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

d) Türk dünyasında yayımlanan kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, ses ve görüntü kayıt-

larından oluşan Türk Dünyası Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezini kurmak.

e) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren

her konu hakkında bilgi ve fikir alış verişini gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları Türk ve

dünya kamuoyuna duyurmak.

f) Türk dünyası ile ilgili kitap ve dergi yayımlayarak bu alan üzerinde çalışan bilim

adamlarımızın bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler hâline getirmek.

g) Türk dilinin Türk dünyasında ortak iletişim dili hâline getirilmesi amacıyla kurslar

açmak ve yayınlar yapmak.

ğ) Türk dünyası ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü,

merkez, kişi ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

h) Türk tarih ve kültürüyle ilgili hazırlanacak yazılı ve görüntülü medya programlarına

bilimsel destek sağlamak.

ı) Yurt içi ve yurt dışında Türk tarih ve kültürü ile ilişkili merkezlere kuruluş amacına

uygun olarak kısa süreli araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek.

i) Kuruluş amacına uygun olarak yükseköğretimle ilgili mevzuat çerçevesinde kendisine

verilen diğer görevleri yapmak.
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Merkezin faaliyet alanı

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanını; 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçek-

leştirmek üzere Türklerin tarih içerisinde yaşadığı bütün eski ve yeni yurtlarını, bu yurtlarda

yaşamış ve yaşamakta olan tüm Türk topluluklarını, Türklerin bu yurtlarda dil, tarih ve edebiyat

eserleri başta olmak üzere meydana getirdikleri kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kül-

türlerle olan münasebetlerini incelemek üzere gerçekleştirilecek her türlü çalışmalar oluşturur.

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, Merkezin genel çalışma alanı olan Türkoloji biliminin tarihi

ve çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları ile Türk tarihi disiplinlerinde profesörlük veya do-

çentlik unvanına sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için

görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Türkoloji’nin tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları ile

Türk tarihi disiplinlerinde en az doktora unvanına sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından

iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, gerekli gördüğü hal-

lerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman, yar-

dımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yar-

dımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Değişik bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleye-

rek atanması için Rektöre teklif etmek.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.

d) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları

yapmak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma ra-

porlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

f) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
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g) Müdür, bu Yönetmelikle belirlenen çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden,

Merkezin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden birinci derecede sorumlu olup her öğ-

retim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin işleyişi ve faaliyetleri hakkında Rektörlüğe rapor

verir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları da dahil olmak üzere

Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan ve en az doktora unvanına sahip

Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeni-

den görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle

toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün

teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla top-

lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk

sağlanmış sayılır.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre

vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir. 

(4) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda, Türk dünyası ile ilgili projeleri hayata

geçirmek üzere geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Yönetim Ku-

rulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı bir organ olarak çalışmalarını

sürdürür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak, Merkezin idarî ve teknik personel ihtiyacını belirlemek.

b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görev-

lendirilecek adayları tespit etmek.

c) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje

ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları,

vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımı

gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

f) İlgili mevzuat kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanında bilgi,

tecrübe ve eser sahibi uzman bilim adamları ve bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan kurum

temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme, Yönetim Ku-

rulunun salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayıyla gerçekleşir. Danışma Kurulu en fazla

on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
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(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt

çoğunluk aranmaksızın tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-

sonel ile karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü âlet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ  YURT DIŞI EĞİTİM 

FAALİYETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yurt

Dışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yurt Dışı Eği-

tim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 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 Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YUDAM): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yurt Dışı Eğitim Faali-

yetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitimini verdiği ve araştırma yaptığı,

akademik programlar dahilinde ve dışında, yurt dışından ihtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim

desteği vermek ve eğitim programları düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sek-

tör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bu-

lunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yurt içinde ve yurt dışında kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, uluslararası ku-

ruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda mesleki eğitim, her türlü sertifika programları,

diploma ve post-diploma programları, lisansüstü ve doktora eğitim programları planlamak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek.

c) Uluslararası düzeyde proje hazırlamak, proje ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

ç) Uluslararası düzeyde protokol ve sözleşmeler hazırlamak.

d) Düzenlenecek programların oluşturulmasında gerekli tüm organizasyonları gerçek-

leştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç

yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite

öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre

vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona

erdiğinde yardımcıların görevi de sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
b) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uy-

gulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve
faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki eğitim programlarının başarıyla ve amaca uygun ola-
rak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

d) Mesleki eğitim, meslek stajı, yabancı dil eğitimi, Türk dili eğitimi, her türlü sertifika
programları, diploma ve post-diploma programları, lisans, lisansüstü ve doktora eğitim prog-
ramlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası
düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulun-
mak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektör tarafından

Üniversitenin öğretim üyeleri arasından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam
yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine
yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üye-
nin üyeliği sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine görevlendirilen üye, yerine seçildiği üye-
nin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak.
c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafın-
dan görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ HAVZASI VE AFRİKA MEDENİYETLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/2/2017 tarihli ve 29977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-
versitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİK ÇEVRE DEĞERLERİ ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/2003 tarihli ve 25113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-
versitesi Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış-
tır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2017 tarihli ve 30139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-
versitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AVRASYA VE TÜRK DÜNYASI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/1/2017 tarihli ve 29949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-
versitesi Avrasya ve Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

12 Nisan 2020 – Sayı : 31097                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİBİLİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2014 tarihli ve 29060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-

versitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ BİREYLER İÇİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-

versitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/5/2014 tarihli ve 29010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-

versitesi Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-

versitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış-

tır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İSLAM ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/2/2014 tarihli ve 28926 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gazi Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlük-

ten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/6/2010 tarihli ve 27607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-

versitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/7/2016 tarihli ve 29764 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-

versitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ÜLKELERİ VE TÜRK CUMHURİYETLERİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/1/2007 tarihli ve 26418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-

versitesi Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2003 tarihli ve 25199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-

versitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2013 tarihli ve 28856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi

Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK CEZA HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2010 tarihli ve 27750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-

versitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-

versitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALKBİLİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2003 tarihli ve 25236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-

versitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN HACI BEKTAŞ-I VELÎ

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/6/2012 tarihli ve 28319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-
versitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-
versitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2005 tarihli ve 26034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi
Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış-
tır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI EĞİTİM FAALİYETLERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/5/2014 tarihli ve 29010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-
versitesi Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

PERLİT M-2 ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Perlit M-2 Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No   : 2020/195557 

1- İdarenin   

a) Adı 

b) Adresi 

:Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

:Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası :0 (312) 458 55 00 Faks: 0 (312) 458 58 00 - 458 58 01 

2- İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı :114 ton Perlit M-2 (Süzme Yardımcı Maddesi) 

b) Teslim Yeri :Ağrı (3.000Kg), Burdur (13.900Kg), Çarşamba(2.000Kg), 

Elazığ(1.900Kg), Erciş(2.400Kg), Ereğli(21.300Kg) 

Eskişehir(22.000Kg), Ilgın(19.000Kg), Kars(1.700Kg), 

Kastamonu(8.800Kg), Malatya(5.000Kg), 

Susurluk(7.800Kg) ve Yozgat(5.200Kg) Şeker Fabrikaları 

c) Teslim Tarihi  :Fabrika bazında ihtiyaçların tamamı veya en az %25’i 

29.07.2020 tarihine kadar, bakiye %75’i ise en geç 

15.10.2020 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır.  

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer :Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

 Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati :27.04.2020 Pazartesi günü, saat 14.00  

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 

KDV dahil 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 27.04.2020 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 

numaraları, aynı Kanun’un 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 

yazılı İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ve sürelerle iptal edilmiştir. 

- Aydın İli, 18LIV pafta 1313 ada, 35 parsel - Yılmaz Ort. Turgut (0009611334692604) 

ve Yalçın BARAN (0009111343765203) ve Turgut YILMAZ (0009111343983030) - 09.03.2020 

tarihli ve bila sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 24338 ada, 4 parsel - Yaşar TURAN (0006110008117038) - 09.03.2020 

tarihli ve 2020-18 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 22088 ada, 10 parsel - Mehmet NARCIOĞLU Abdullah İnş. 

(0006113527300503) - 14.02.2020 tarihli ve 2020-8 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 

1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 22088 ada, 10 parsel - Narcıoğlu Lokantacılık ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. -

14.02.2020 tarihli ve 2020-8 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 18 pafta, 15066 ada, 14 parsel - Ender AKTI (0026112638001366)-

13.03.2020 tarihli ve İYKB/116 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21L3B pafta, 8535 ada, 118 parsel - Selahattin SAYIM 

(0026110399442130) -13.03.2020 tarihli ve İYKB/117 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları 

ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21L4B pafta, 9178 ada, 1 parsel - Kartur Yapı ve Yapı Malz. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. ve Nedim TURAN (0026111223923265)- 13.03.2020 tarihli ve İYKB/118 sayılı İl Yetki 

Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Aydın İli, 21K2 pafta 739 ada, 284 parsel - Murat KOÇ (0009113306618457) - 

16.03.2020 tarihli ve bila sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Aydın İli, 18LII pafta 519 ada, 48 parsel - Ayten ÇELİMLİ (0009112569435522)-

16.03.2020 tarihli ve bila sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Aydın İli, 17M-I142 pafta 1834 ada, 8 parsel - Ferdi Cengiz Mim. Müh. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. (0009315512425530) ve Ferdi CENGİZ - 16.03.2020 tarihli ve bila sayılı İl Yetki Belge 

Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Konya İli, 26J4 pafta 29232 ada 2(A2 Giriş) parsel - Bayram Akkan İnş. Emlak 

Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. (0042313253725638) ve Bayram AKKAN - 19.03.2020 tarihli ve 

İPTAL-2020-3-001 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 20L1B pafta, 7296 ada, 6 parsel - Kudbettin ALTUN 

(0026111283284412)-19.03.2020 tarihli ve İYKB/119 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları 

ile 1 (bir) yıl. 
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- Eskişehir İli, 21M4A pafta, 15137 ada, 19 parsel - Mustafa KOVANCI 

(0043111202201055)- 19.03.2020 tarihli ve İYKB/120 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları 

ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 20L1B pafta, 7310 ada, 27 parsel - Mustafa DEMİR (0026112551583366)-

19.03.2020 tarihli ve İYKB/121 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21N4D pafta, 1396 ada, 55 parsel - Kazancı İnş. Apart Temizlik Ür. San. 

ve Tic. Ltd. Şti. (0026315472496266) ve Mehmet KAZANCI- 19.03.2020 tarihli ve İYKB/122 

sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21L3D pafta, 9222 ada, 4 parsel - Süleyman KURNAZ 

(0026112304490130) -19.03.2020 tarihli ve İYKB/123 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları 

ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21L4D pafta, 10337 ada, 1 parsel - Uludağ Emlak İnş. Turz. Rek. Oto. 

Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (0006315136977312)- 25.03.2020 tarihli ve İYKB/124 sayılı İl Yetki 

Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Konya İli, 27J3 pafta 15477 ada 6 parsel - Ahmet BARAN-Bartek İnş. Elektrik ve 

Elektronik Sis. (0042113855342466) - 30.03.2020 tarihli ve İPTAL-2020-5-001 sayılı İl Yetki 

Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Yalova İli, G22D15B4D pafta 113 ada 1-2-3 parsel - Boyut Orman Ürünleri San. ve Tic. 

Ltd. Şti. (0077312180136420) ve Suat TERCAN - 30.03.2020 tarihli ve 05 sayılı İl Yetki Belge 

Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Bilecik İli, 31L3D pafta 886 ada 49 parsel - Celalettin AKKUŞ (0011113274561247) -

31.03.2020 tarihli ve sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 

dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının yetki belge 

numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine, 

Karar verilmiştir. İlgililere duyurulur. 2957/1-1 

—— • —— 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

10.04.2020 tarihli ve 31095 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun yayımlanan 

Üniversitemiz Akademik kadro ilanımızda, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, 

1 kişilik Doktor Öğretim Üyesi olarak ilan edilen kadronun; 

“Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, 2 kişilik Doktor Öğretim Üyesi 

olarak revize edilmiş olup, 

Özel şartları; başvuracak adayların, Okul Öncesi Öğretmenliği üzerine doktora yapmış 

olması şartı aranmaktadır.” olarak tekzip edilmiştir. İlan olunur. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeolojik Çevre Değerleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Avrasya ve Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Avrasya ve Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


