a)	
., 
 
T.C. 
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 
VETERİNER FAKÜLTESİ 
EGİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİGİ YÖNERGESİ 

Amaç 
MADDE 1- (1) Kafkas Üniversitesine bağlı akademik birimlerde -(Fakülte, Yüksekokul, 
Meslek Yüksek Okulu ve diğer birim) görevli öğretim elemanlarının eğitim, öğretim, 
araştırma, uygulama ve üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla çiftlikte yapacakları 
çalışmaları planlamak, koordine etmek ve üretimi sağlamak. 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu yönerge Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve 
Uygulama Çiftliğine ait iş ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin ilkeleri kapsar. Yönergede 
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği "Çiftlik" 
olarak adlandırılacaktır. 
Çiftliğin Organları ve Görevleri 
MADDE 3- (1) Çiftliğin organları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; 
a) Çiftlik Yönetim Kurulu 
b) Çiftlik Müdürü 
Çiftlik Yönetim Kurulu 
MADDE 4- (1) Yönetim kurulu, Veteriner Fakültesi Dekanı, Çiftlik Müdürü ve Veteriner 
Fakültesi bünyesinde bulunan 5 bölümden l' er öğretim üyesinden olmak üzere toplam 7 
(yedi) üyeden oluşur. Bölümü temsil edecek üyeler bu bölümlerde görevli öğretim üyeleri 
arasında Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu'nca 3 yıl için seçilir.Görevi biten üye aynı usulle 
tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu olağan olarak üç ayda bir, başkanın veya üye tam sayısının 
yarısından bir fazlasının yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Kararlar üye tam sayısının 
çoğunluğu ile alınır. Çiftlik Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Fakültesi Dekanı'dır. Rektör 
gerekli gördüğünde yönetim kuruluna başkanlık eder. 
b)	
Yönetim Kurulunun Görevleri 
MADDE 5- (1) Çiftlik Yönetim Kurulunun görevleri }unlardır; 
b)	Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu ve diğer birimlerde görevli öğretim 
elemanlarından çiftlikte eğitim, öğretim, araştırma, üretim ve inceleme faaliyeti 
gerçekleştirmek isteyenlerin başvurularını değerlendirmek ve çalışmaları için gerekli 
izni vermek, 
	- 	. 
c)	Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu ve diğer birimlerin ihtiyaç ve önerileri 
doğrultusunda çiftliğin yıllık gelişme: (master) planını hazırlamak ve yatırım 
önceliklerini belirlemek, 
. c) Çiftliğin yıllık bütçesini hazırlamak, 
d)	Bütçe ve döner sermaye kalemleri ile çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirlerin 
harcanmasına ilişkin öneriler geliştirmek, 
e)	Üretime ayrılan alan ve tesislerde yetiştirilen hayvanlardan elde edilen hayvansal 
ürünlerin işlenmesini, değerlendirilmesini ve pazara sunulmasını sağlamak, 
f)	Çiftlikte üretilen iktisadi mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerine ait politika esaslarını 
tespit etmek, bu doğrultuda fiyat belirlemek ve Rektör'ün o ayından sonra Çiftlik 
Müdürü tarafından uygulanmasını sağlamak, 
g)	Üniversitenin değişik birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde 
sürdürülen eğitim ve öğretim programlarında yer alan uygulamaları etkinleştirmek için 
önlemler almak, planlama yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 
h)	Çiftlikte yapılmak ve uygulanmak üzere çeşitli birimlerden gelecek araştırma ve 
geliştirme projelerine imkanlar çerçevesinde yer, materyal ve hizmet sağlamak, 
	i) 	Üniversitenin Çiftlikten sağlanabilecek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önlemler 
almak, 
j)	Yönetim Kurulunun daha etkin çalışabilmesi için, Çiftlik Müdürünün başkanlığında 
faaliyet gösterecek üretim komisyonu, sağlık komisyonu ile eğitim ve araştırma 
komisyonu oluşturmak, komisyonların raporlarını karara bağlamak, 
k)	Çiftlik müdürünün önerilerini değerlendirerek, çiftliğin idari, teknik ve yardımcı 
personeli ile bu unvanı ar altında çalıştırılacak sözleşmeli personelin planlamasını 
yapmak, ihtiyaçları belirlemek ve karşılamak üzere Kafkas Üniversitesi Döner 
Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nce hizmet satın alınması için Yönetim Kurulu Başkanı 
aracılığıyla, Rektör'ün iznine sunmak, 
l)	Çiftlik müdürünün önerilerini değerlendirerek, çiftliğe ait arazi ve tesislerde üretim ve 
araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli olan makine teçhizat ve sarf 
malzemesi ihtiyacını belirlemek ve Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 
Müdürlüğü'nce satın alınması için Yönetim Kurulu Başkanı aracılığıyla, Rektör'ün 
iznine sunmak, 
a)	
· , ın) Çiftlikteki hayvancılık ünitelerinin ihtiyacı olan yem maddelerinin çiftlik arazisinden 
maksimum seviyede sağlanması hususunda, Çiftlik Müdürü'nün sunduğu önerileri 
değerlendirerek, arazi ekim planlaması yapmak, diğer şahıslara satılacak ot ve 
kiralanacak otlak alanlar ile biçimi yaptırılacak veya biçtirilecek alanları belirlemek 
ve Çiftlik Müdürü aracılığıyla Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 
Müdürlüğü'nce gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak, 
n)	Çiftliğe ait yıllık program, eğitim, öğretim, araştırma, üretim ve inceleme 
faaliyetlerine ilişkin bilgileri, bütçe, bilanço ve sonuç hesapları .ile kısa, orta ve uzun 
vadeli gelişme programlarına uygun olarak faaliyet raporlarını hazırlamaktır. 
Çiftlik Müdürü 
MADDE 6- (1) Çiftlik Müdürü; Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinde görevli 
akademik personel arasından, Yönetim Kurulu Başkanının yazılı önerisi ile Rektör tarafından 
3 yıl süre ile atanır. Rektör gerekli gördüğünde görev süresi dolmadan Müdürü görevden 
alabilir. 
(2) Çiftlik müdürü, işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Veteriner 
Fakültesinde görevli akademik personel arasından veya çiftlikte görevli personelden en fazla 3 
kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür 
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.' Görev süresi d lan müdür ve müdür 
yardımcıları aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilirler, 
   Çiftlik Müdürünün Görevleri 
	
 
	, 
MADDE 7- (1) Çiftlik Müdürünün görevleri şunlardır; 
b)	Müdür yardımcıları arasında iş bölümü yapmak, 
c)	Çiftlik yönetim Kurulu kararlarının gerçekleşmesi için gereken önlemleri almak ve 
hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için tüm birim amirleriyle koordineli çalışmak, 
d)	Çiftlikte görevlendirilmiş bulunan idari, teknik ve hizmet kadrosunda çalışan 
memurlar ile geçici ve mevsimlik olarak çalıştırılan işçilerin hizmetleri en etkin ve 
verimli şekilde gerçekleştirilmesi için iş bölümü yapmak, görevlendirmek, denetlemek 
ve plan program çerçevesinde istihdam edilmelerini sağlamak, 
e)	Çiftliğe ait arazi ve tesislerde üretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
sırasında ihtiyaç duyulan ödenek, personel, makine ve teçhizat ile sarf malzemelerini 
< 
belirleyerek temini için Yönetim Kurulu Başkanı'na yazılı olarak bildirmek, 
e)	Üretime ayrılan alan ve tesislerde yetiştirilen hayvanlardan elde edilen hayvansal 
ürünlerin işlenmesini, değerlendirilmesini, pazara sunulmasını ve belirlenmiş olan 
fiyatlardan satılmasını sağlamak, 
1)	Elde edilen her türlü gelirin yasal süresi içerisinde Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğü'ne yatırılmasını sağlamak, 
g)	Ünitelerdeki üretim sırasında yapılan harcamalar ile elde edilen ürün miktarlarının 
kayıtlarının tutulmasını sağlamak, 
h)	Çiftliğe ait her türlü demirbaşın ve diğer malzemelerin mevcut yasa ve yönetmelikler 
çerçevesince ilgililerce kayıt altına alınmasını ve korunmasını sağlamak, 
i)	Çiftlik Yönetim Kurulunca Biçilmesine veya biçtirilmesine karar verilen alanların 
biçilmesi veya biçtirilmesi için gerekli tedbirleri almak, 
j)	Çiftlikte hayvancılık ünitelerinin ihtiyacı olan yem maddelerinin çiftlik arazisinden 
maksimum seviyede sağlanması hususunda çalışmalar yapmak, Çiftlik Yönetim 
Kurulu ile işbirliği yaparak arazi ekim planlamasını gerçekleştirmek, gerektiğinde 
diğer şahıslara satılacak ot ve kiralanacak otlak alanlarını belirlemek ve Çiftlik 
Yönetim Kurulu'na sunmak, 
k)	Çiftliğin yıllık gelir gider tablolarını tutmak, çiftlikte yapılan eğitim, öğretim, 
araştırma, üretim ve inceleme faaliyetlerine ilişkin bilgileri rapor haline getirmek ve 
	yıl sonunda yönetim kuruluna sunmak, 	.• 	. 
i)	Çiftlik içinde yer alan ünitelerde hastalık çıkmasını engellemek ve hastalık çıkması 
veya şüphelenilmesi durumunda, Veteriner Fakültesi Dekanının izniyle ilgili anabilim 
dallarınca periyodik genel sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak, 
ın) Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ile koordineli çalışmak, 
n) Rektör ve Çiftlik Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak, 
j)	
j)	
, . Mali Hükümler 
MADDE 8- (1) Çiftliğin gelir, gider, harcama, satınalma ve diğer hertürlü mali işleri 
yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 'Yönetim Kurulu Başkanı'nın teklifi 
Rektör'ün onayından sonra Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce 
yürütülür. 
Yürürlükten kaldırılan yönerge 
MADDE 9- (1) Kafkas Üniversitesi Senatosunun 28,05,2010 tarih ve 07 sayılı oturumunda 
alınan 59 sayılı kararı ile kabul edilen "Kafkas Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama 
Çiftliği İşletme Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlülük 
MADDE 10- (1) Bu yönerge Kafkas Üniversitesi Senatosu'nca kabul edildiği tarihten itibaren 
yürürlülüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 11- (1) Bu Yönergeyi, Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür. 
Not: Üniversitemiz Senatosunun 01.06.2011 tarih ve 08 sayılı oturumunda alınan 79 sayılı 
kararıyla kabul edilmiştir. 






