
                                            BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL ALANLAR VE YEMEKHANE İŞLETMELERİNİN 

DENETİM YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç  

MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı Bartın Üniversitesi personeli ve öğrencilerinin 

beslenme, dinlenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü sosyal alanlarda 

faaliyet gösteren işletmeler ve yemekhane işletmesinin denetim esaslarını belirlemektir. 

 

Kapsam   

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Bartın Üniversitesi personeli ve öğrencilerine hizmet vermek 

amacıyla her türlü sosyal alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri ve yemekhane işletmesinin 

denetimleri ile ilgili usul ve esasları kapsamaktadır.  

(2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen hizmet alımına ilişkin 

mevzuatında öngörülen işlemler bu yönerge kapsamı dışındadır.  

 

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı ve 47 nci 

maddeleri ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi 

Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar   

MADDE 4- (1)  Bu yönergede geçen;  

a) Başkanlık: Bartın Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını,   

b) Sosyal Alanlar ve Yemekhane Denetleme Kurulu: Sosyal Alanlar ve Yemekhane 

Denetleme Kurulu, Eğitim-Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısının Başkanlığında, Genel 

Sekreter Yardımcısı, Rektör tarafından görevlendirilecek 1 (bir) öğretim elemanı, ilgili yıldaki 

yetkili sendikanın temsilcisi ve öğrenci konseyinden belirlenecek 1 (bir) öğrenci olmak üzere 

toplam 5 (beş) kişiden oluşan Kurulu, 

c) Sosyal Alanlar ve Yemekhane Yürütme Kurulu: Sağlık-Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığının bağlı olduğu Rektör Yardımcısının Başkanlığında, Genel Sekreter, Sağlık-Kültür 

ve Spor Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Öğrenci Konsey Başkanından 

oluşan Kurulu, 

ç) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü, 

d) Sosyal Alanlar : Öğrenci ve personelin beslenme, dinlenme ve diğer sosyal 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihale edilen alanlarda hizmet veren kantin, kafeterya, 

öğrenci yaşam merkezi, çay ocağı vb. her türlü işletmeyi,    

e) Senato : Bartın Üniversitesi Senatosunu, 

f) Üniversite: Bartın Üniversitesini,  

g)Yönerge: Bartın Üniversitesi Sosyal Alanlar ve Yemekhane İşletmelerinin Denetim 

Yönergesi, 

h) Yönetim Kurulu: Bartın Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,   

  

İfade eder. 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Kurullar ve Görevleri 

 

Yönetim Kurulu 

MADDE 5- (1) Yönetim Kurulu, sosyal alanlar ile yemekhanenin işletilmesi ve 

denetlenmesi hakkında ilke kararları alır.  

(2) Üniversite yemekhanelerinde öğrenci, personel ve misafirler tarafından ödenecek yemek 

ücreti Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.  

 

Sosyal Alanlar ve Yemekhane Yürütme Kurulu  

MADDE 6- (1) Sosyal Alanlar ve Yemekhane Yürütme Kurulu, Sağlık-Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığının bağlı olduğu Rektör Yardımcısının Başkanlığında, Genel Sekreter, Sağlık-Kültür ve 

Spor Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Öğrenci Konsey Başkanından oluşur.  

(2) Sosyal Alanlar ve Yemekhane Yürütme Kurulu her yıl Aralık ayında olağan şekilde 

toplanır. Üyelerin izinli veya görevli olması halinde tayin edilen vekilleri toplantılara katılır.  

(3) Sosyal Alanlar ve Yemekhane Yürütme Kurulunun sekretaryasını Başkanlık yürütür.  

 

Sosyal Alanlar ve Yemekhane Yürütme Kurulunun Görevleri 

MADDE 7- (1) Sosyal Alanlar ve Yemekhane Yürütme Kurulunun görevleri aşağıda yer 

almaktadır. 

 a) Her yıl üniversite yemekhanelerinden yararlanacak öğrenci, personel ve misafirler 

tarafından ödenecek yemek ücretinin belirlenmesi için yemek maliyetlerini tespit ederek Yönetim 

Kuruluna sunmak, 

          b)  Sosyal Alanlar ve Yemekhane Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan denetim 

raporlarını değerlendirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,  

c)   Sosyal Alanlar ve Yemekhane Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetimler 

sonucunda bu yönerge ve ihale sözleşmesi hükümlerine uymayan işletmeler hakkında Rektöre 

teklifte bulunmak, 

ç)   İşletmelerde hizmetin kalitesini yükseltebilecek tedbirler almak, 

d)  İşletmelerin açılması, kapatılması, devralınması ve devredilmesine yönelik Rektöre 

teklifte bulunmak.  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) ve (d) fıkraları çerçevesinde alınacak kararlarda 

Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınır.  

 

Sosyal Alanlar ve Yemekhane Denetleme Kurulu  

MADDE 8- (1) Sosyal Alanlar ve Yemekhane Denetleme Kurulu, Eğitim-Öğretimden 

sorumlu Rektör Yardımcısının Başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı, Rektör tarafından 

görevlendirilecek 1 (bir) öğretim elemanı, ilgili yıldaki yetkili sendikanın temsilcisi ve öğrenci 

konseyinden belirlenecek 1 (bir) öğrenci olmak üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşur.  

(2) Rektör tarafından görevlendirilecek öğretim elemanının süresi 3 (üç) yıldır. Süresi biten 

üye yeniden seçilebilir. Süresi sona ermeden görevden ayrılma durumu halinde aynı usulle yeni 

üye seçilir.  

(3) Öğrenci konseyinden belirlenecek üye her akademik yıl başında yenilenir.  

(4) Sosyal Alanlar ve Yemekhane Denetleme Kuruluna bu kurul tarafından denetimler 

esnasında gözlemci öğrenci seçilebilir.  

 

Sosyal Alanlar ve Yemekhane Denetleme Kurulunun Görevleri 

MADDE 9- (1) Sosyal Alanlar ve Yemekhane Denetleme Kurulu her yıl en az 4 (dört) defa 

üniversite bünyesinde sosyal alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri ve yemekhaneleri denetler.  

 



(2) Sosyal Alanlar ve Yemekhane Denetleme Kurulunun görevleri aşağıda yer almaktadır. 

a) Sosyal alanlar ve yemekhaneleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak denetlemek, 

denetim raporlarını ve önerilerini Sosyal Alanlar ve Yemekhane Yürütme Kuruluna sunmak, 

b) Sosyal alanlarda fiyat listelerine uyulup uyulmadığını denetlemek,  

c) Yemek hizmetinin yapılması ve öğrenciler ile personele sunulması hakkında gerekli 

denetimleri yapmak, 

ç) Sosyal alanlar ve yemekhaneler için standart denetim formları hazırlayarak periyodik 

denetimler yapmak, 

d) Sosyal alanlarda ve yemekhanede hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik Sosyal Alanlar 

ve Yemekhane Yürütme Kuruluna tavsiyelerde bulunmak, 

e) Aynı nitelikteki ürünlerin sosyal alanlarda aynı fiyatta satılmasını sağlamak ve takip 

etmek, 

f) Sosyal alanlar, yemekhaneler, mutfaklar ve ambarların temizlik, tertip ve düzeninin 

sağlanması için gerekli kontrolleri gerçekleştirmek ve önlem almak. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 10- (1)  Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat 

hükümleri ve Senato kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 11- (1)  Bu yönerge, Senatonun 24/10/2018 tarih ve 2018/15-07 sayılı kararı 

ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

 

Yürütme 

MADDE 12- (1)  Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


