
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  

VETERİNER FAKÜLTESİ  

PROF.DR. ALİ RIZA AKSOY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ 

YÖNERGESİ  

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

Madde 1- Bu yönergenin amacı;  Kafkas  Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan 

Prof.Dr.Ali Rıza AKSOY Eğitim, Araştırma  ve Uygulama Çiftliğinin amaçlarına, veteriner 

fakültesine ait çayır, tarla arazisi, mera v.b otlak alanları ile hayvancılık ve bu kapsamda 

kurulacak ürün işleme ve paketleme ünitelerinin (et, süt ve süt ürünleri gibi) eğitim-öğretim, 

bilimsel araştırma ve üretim faaliyetleri yönünden tam bir eşgüdüm içerisinde verimli ve 

rasyonel olarak işletilmesini sağlamak ayrıca çiftliğin faaliyet alanlarına,  yönetimine ve 

çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Ali Rıza AKSOY 

Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği ve çiftlik arazisine ait iş ve hizmetlerin yürütülmesine 

ilişkin ilkeler (faaliyet alanları, yönetim organları ve görevleri) ile hayvancılık ile ilgili 

kurulacak üniteleri kapsar. Yönergede Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Ali Rıza 

AKSOY  Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği “Çiftlik” olarak adlandırılacaktır.   

 

Dayanak 

Madde 3- Bu yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesi esas alınarak 

hazırlanan “Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik”in 3/b  maddesi ile 

20.12.2021 tarih  ve 31695 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletmesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönergede geçen; 

Üniversite : Kafkas Üniversitesini, 

Rektör : Kafkas Üniversitesi Rektörünü, 

Fakülte: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesini, 

Dekan : Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını, 

Çiftlik: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Ali Rıza AKSOY Eğitim, Araştırma 

ve Uygulama Çiftliğini,  

Çiftlik Yönetim Kurulu : Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Ali Rıza AKSOY 

Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yönetim Kurulunu, 

Çiftlik Müdürü : Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Ali Rıza AKSOY Eğitim, 

Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürünü, 

Müdür Yardımcısı :  Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Ali Rıza AKSOY 

Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdür Yarımcısını, 

Döner Sermaye İşletmesi : Kafkas  Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini, 

Bağlı Birimler : Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Ali Rıza AKSOY Eğitim, 

Araştırma ve Uygulama Çiftliği bünyesinde bulunan büyük baş, küçük baş, kanatlı hayvanlar, 

kuluçkahane, atçılık, arıcılık, kesimhane, süt ünitesi ve  idari birimleri ifade eder. 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Yönetim, Çalışma Biçimi Ve İhale İşlemleri  

 

Yönetim 

Madde 5- Çiftlik yönetimi; müdür, müdür yardımcısı ve çiftlik yönetim kurulundan oluşur. 

 

Çiftlik Müdürü  

Madde 6 – Çiftlik Müdürü, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları 

Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin 2/a-1 

maddesi gereğince gireceği görevde yükselme sınavı sonucu Rektör tarafından atanır. 

        Çiftlik Müdürüne görevlerinde  yardımcı olmak ve müdürün olmadığı zamanlarda  müdüre 

vekalet etmek üzere müdürün önerisi üzerine Dekanın onayı ile bir müdür yardımcısı 

görevlendirilebilir. 

 

Çalışma Biçimi 

Çiftlik Müdürünün Görevleri  

Madde 7-  

 

a- Çiftlik çatısı altında bulunan teknik ve idari birimlerin eşgüdüm içerisinde çalışmasını 

sağlamak,  

b- Çiftlik bünyesinde yürütülecek eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile yatırım ve 

üretim faaliyetlerini yönetim kurulu ile birlikte planlamak, yürütmek ve 

sonuçlandırmak, 

c- Yönetim kurulu ile birlikte çiftlik bütçesini hazırlamak,  

d- Çiftlikle ilgili her yıl ocak ayında faaliyet raporu hazırlamak, 

e- Çiftlik içerisinde bulunan birimlerle ilgili ayrı ayrı ekonomik analizler yaparak veya 

yaptırarak yönetim kurulu ile birlikte geleceğe ilişkin stratejiler oluşturmak, 

f- Çiftlikte çalışan personelin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak, 

g- Çiftliğin gelir ve giderlerini denetleyerek, döner sermaye işletmesi ile birlikte sağlıklı 

bir mali yapı oluşturmaktır. 

Çiftlik müdürü, yukarıda sıralanan görevlerin yürütülmesinde gerektiğinde konunun 

uzmanlarından yardım alabilir. Bu faaliyetlerden ilgili dekan aracılığı ile fakülte ve üniversite 

yönetimine karşı sorumludur. 

 

Çiftlik Yönetim Kurulu  

Madde 8-  

a) Çiftlik yönetim kurulu; Veteriner Fakültesi Dekanı, görevlendireceği bir dekan 

yardımcısı,  çiftlik müdürü, üniversite döner sermaye işletmesinden bir üye  ve  

Veteriner Fakültesinde bulunan 5 bölümden 1 (bir)’er öğretim üyesinden olmak üzere 

toplam 9 (dokuz) üyeden oluşur. Bölümü temsil edecek üyeler bu bölümlerde görevli 

öğretim üyeleri arasından Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu'nca 3 yıl için seçilir. Üç 

yılın sonunda görev süreleri kendiliğinden sona erer. Üç yıl dolmadan herhangi bir 

nedenle üyelikten ayrılan  üyenin yerine görevlendirilen üye, önceki üyenin kalan süresi 

kadar görev yapar. Görevi biten üye aynı usulle tekrar seçilebilir. 

 

b)  Çiftlik Yönetim Kurulu yılda en az iki  kez Ocak ve Temmuz aylarında  olağan olarak,  

Dekanın veya üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının isteği üzerine de olağanüstü  

toplanabilir. Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Çiftlik Yönetim Kurulu 

Başkanı Veteriner Fakültesi Dekanıdır. Rektör gerekli gördüğünde yönetim kuruluna 

başkanlık eder.  



 

Çiftlik Yönetim Kurulunun Görevleri 

Madde 9-  

 

a)  Çiftlikte yapılmak ve uygulanmak üzere çeşitli birimlerden gelecek araştırma ve geliştirme 
projelerine imkânlar çerçevesinde yer, materyal ve hizmet sağlamak, -  .  

b) Çiftliğin ihtiyaçları doğrultusunda 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 onayından sonra Çiftlik Müdürü tarafından 

uygulanmasını sağlamak,  

g)Üniversitenin Çiftlikten sağlanabilecek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önlemler almak, 

h) 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,  

i)Çiftlik müdürünün önerilerini değerlendirerek, çiftliğin idari, teknik ve yardımcı  

personeli ile bu unvanlar 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,  

j) 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,  

k)Çiftliğe ait çiftlik müdürü tarafından hazırlanan 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 denetlemektir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çiftliği Oluşturan Birimler 

 

 

Çiftliği Oluşturan Birimler 

Madde 10- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Ali Rıza AKSOY Araştırma ve 

Uygulama Çiftliği aşağıdaki birimlerden oluşur. 

 

A- Yönetim Merkezi (Müdürlük): Çiftlik müdürlüğü ve çiftliğe ait idari hizmetlerin 

yürütüldüğü birimdir. 

 

B- Bağlı Birimler: Çiftlik yönetimine bağlı olan birimlerdir.  

 

a- Hayvansal Üretimle İlgili Birimler :  Çiftlik çatısı altında bulunan hayvancılıkla  

 ilgili birimleri kapsar. Bunlar; Büyükbaş Ünitesi, Küçükbaş Ünitesi, Kanatlı Ünitesi, 

Kuluçkahane ,Atçılıkla ilgili birim, Süt Ürünleri İşleme Tesisi, Kesimhane, Arıcılıkla ilgili 

birim. 

 

b- Bitkisel Üretimle İlgili Birimler : Çiftlik çatısı altında bulunan ve Veteriner 

Fakültesine ait çayır, tarla arazisi, mera v.b otlak ve ekili alanları kapsar.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çiftlik Bünyesinde Yürütülecek Çalışmalar 

 

 

Madde 11- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Ali Rıza AKSOY Eğitim 

Araştırma ve Uygulama Çiftliği bünyesinde yürütülecek çalışmalar eğitim öğretim 

faaliyetlerinde  öncelikli olmak koşuluyla aşağıdaki ilkelere göre yapılır. 

 

      a- Çiftlik bünyesinde yapılacak çalışmalar için fakülte dekanlığı aracılığı ile çiftlik  

    müdürlüğüne resmi olarak başvuru yapılmalıdır.  

 

b- Çiftlik bünyesinde yürütülecek araştırmalar multidisipliner (Yüksek lisans ve doktora  

    çalışmaları hariç), bölgenin hayvansal üretimine katkısı olan, bilimsel nitelik  

    taşıyan veya  hayvansal üretimin miktarı ve kalitesi uygulamaya dönük 

araştırmalar olmalıdır. 

      c- Çiftlik bünyesinde yürütülecek araştırmalar sadece çiftlik kaynaklarına  

    dayanmamalıdır. Başka kurum veya kaynaklarca (TÜBİTAK, Üniversite Bilimsel  

    Araştırma Projeleri Başkanlığı veya başka kurumlar) desteklenmiş olan araştırma  

    projelerine öncelik verilir. 

d- Araştırma projelerinden elde edilecek ürün veya yeniliklerle bunların muhtemel parasal  

değerleri projelerde belirtilmeli, proje bitiminde nasıl değerlendirileceği açıklanmalıdır. 

Aksi belirtilmedikçe proje bitiminde kullanılan bütün araç, gereç ve canlı materyal çiftlik 

envanterine geçer. 

 

e- Hayvanlar üzerinde yapılacak araştırmalar için Kafkas Üniversitesi Hayvan Deneyleri     

Yerel Etik Kurulu’ndan etik onay veya oluru alınmalıdır. 

 



f-Çiftlik kaynaklarının kullanımı (kuluçka makinesi, kesimhane, ahırlar  v.b. açık ve 

kapalı alanlar) için çiftlik müdürlüğünden önceden yazılı izin alınmalıdır. 

g- Çiftlikte yapılacak çalışmalar çiftlik çalışma kuralları doğrultusunda ve çalışma sırasında 

oluşacak masrafları (bakım, besleme, tedavi) araştırmacıların kendileri tarafından karşılanacak 

şekilde planlanmalıdır. 

 

 

Madde 12- Projelerin değerlendirilmesi: Çiftlik müdürlüğüne sunulan projeler aşağıdaki 

esaslar çerçevesinde değerlendirilir. 

 

a- Proje talepleri, çiftlik yönetim kurulunca onaylandıktan sonra ilgili dekanlık aracılığı ile 

Çiftlik Müdürlüğü’ne ve proje sahibine bildirilir. 

b- Çiftlik yönetim kurulu, çiftlik kaynak, altyapı ve kapasitesini de dikkate alarak, sunulan 

projeleri başvuru sırasına göre kabul veya reddeder. Çiftlik yönetim kurulu projeleri 

bilimsel yönden değerlendirme yetkisine sahip değildir.  

c- Proje yürütücüsü ve çiftlik yönetimi arasında yürütülecek projeye ilişkin bir sözleşme 

imzalanmalıdır. Bu sözleşmede araştırma süreci ve araştırma sonunda üretilecek mal 

veya hizmetin nasıl değerlendirileceği açık olarak belirtilmelidir. 

 

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Mali Hükümler 

Madde 13-  

a) Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu 

yönetmelikte bulunmayan konularda yürürlükteki diğer yasal mevzuat hükümleri 

dikkate alınır. 

b) Çiftliğin amacına uygun olarak hazırlanan ve yürütülecek araştırma projelerinin 

giderleri, araştırma projesinin bütçesinden ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır. 

 

      c) Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi çiftliğinde herhangi bir araştırma kapsamı 

dışında üretilen tüm mal ve hizmetlerden (et, süt, yumurta v.b) elde edilen gelir Fakülte  çiftliği 

adına Döner Sermaye İşletmesine gelir olarak kaydedilir.  

 

 

Madde 14- Bu yönergede bulunmayan hususlarla ilgili olarak Üniversitelerde 2547 Sayılı 

Kanunun 58. maddesine göre kurulan Üniversite Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, ile 20.12.2021 tarih ve 31695 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Kafkas Üniversitesi  Döner Sermaye İşletmesi Yönergesine göre karar verilir. 

 

Madde 15- Çiftlik çatısı altında yürütülecek projelerle ilgili doğabilecek ihtilafların çözümünde 

Kars İlinde bulunan mahkemeler yetkilidir. 

 

 

 

İta Amiri 

 

Madde 16- Çiftliğin ita amiri Dekandır. Dekan bu yetkisinin tümünü veya bir kısmını 

yardımcılarından birine devredebilir. 



 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

 

Madde 17- Kafkas Üniversitesi Senatosunun 01.06.2011 tarih ve 08 sayılı oturumunda alınan 

79 sayılı kararı ile kabul edilen “Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Ali Rıza 

AKSOY Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Yürürlük 

 

Madde 18- Bu yönerge Kafkas Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

Geçici Madde 1) Bu yönerge hazırlanırken çiftlikte devam eden projeler tamamlanıncaya kadar 

eski yönerge hükümleri geçerlidir. 

 

Yürütme 

 

Madde 19- Bu yönerge hükümleri Kafkas Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 

 

 Bu yönerge Üniversitemiz Senatosunun 15.02.2022   tarih ve 02 sayılı oturumunda 

alınan 10 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

 


