
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HAYVANCILIK ARAŞTIRMA, 

GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hayvancılık Araştırma, Geliştirme, 

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; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hayvancılık Araştırma, Geliştirme, 

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri 

veçalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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 (AHGEM): Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hayvancılık Araştırma, Geliştirme, Uygulama ve 

Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitesinin etkinlik alanı içindeki yörede hayvan sağlığı, 

hayvan ıslahı ile besin hijyeni ve teknolojisi konusunda çalışmalar yaparak bölgede hayvancılığın ve hayvancılığa 



dayalı sanayinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir: 

a) Konusuyla ilgili alanlarda temel ve uygulamalı araştırmalar planlamak ve yürütmek. Benzeri çalışmalar 

yapan ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak, araştırma, uygulama, seminer, konferans, sempozyum, 

kongre düzenlemek, kurs ve benzeri eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, yapılan toplantılara katılmak, bu 

amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle işbirliğinde bulunmak, ulusal ve uluslararası yayınlar yapmak. 

b) Araştırmalardan elde edilen sonuçları bilimsel yayınlar, elektronik iletişim ağları ve her türlü yayın 

aracınıkullanarak bilim ve üretim alanlarında yaymak için çalışmalar yapmak. 

c) Konusuyla ilgili alanlarda araştırıcı ve uygulayıcı elemanlar yetiştirmek. 

ç) Yürütülen proje ve çalışmalar sonucu, üretilen biyolojik maddeler ve bulduğu orijinal yöntemler için patent 

alarak, bunların karşılıklı ya da karşılıksız dağıtımını yapmak. 

d) Resmi kurum ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda karşılıklı ya da karşılıksız olarak araştırma ve 

danışmanlık yapmak, projeler hazırlamak. 

e) Hayvancılık politika ve uygulamaları konusunda görüş bildirmek, öneri sunmak, raporlar yayınlamak. 

f) Konusuyla ilgili olarak gerektiğinde kendi içinde bölümler ve birimler oluşturmak. 

g) Çalışma alanıyla ilgili veri toplamak, bilgi merkezi ve kütüphane oluşturmak. 

ğ) İlgili konulardaki etkinlikleri için gerektiğinde kendi döner sermayesini oluşturmak. 

h) Hayvan hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözümlenmesine 

yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç-ekipman ve teknoloji 

geliştirmek, kalıntı analizleri yaparak halk sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemek. 

ı) Modern örnek hayvan barınakları ve hayvancılıkla ilgili sorunları araştırmak üzere laboratuvar 

oluşturmak,Üniversite ile diğer üniversiteler arasında bu konuda işbirliği yapmak, hijyenik 

hayvansal ürünlerinin üretimine yönelik eğitim programları düzenlemek, hayvansal ürünleri standartlarının 

belirlenmesinde ve analiz edilmesinde bölgesel veya ulusal referans laboratuvarı olarak görev yapmak. 

i) Hayvan ırkları, hayvansal ürünler, hayvan hastalıkları, hayvan yetiştiriciliği ve benzeri konularda bilimsel 

araştırma, geliştirme, inceleme ve yayın yapmak ve bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermek, hayvancılıkla 

ilgili her türlü materyal, kitap, doküman, süreli, yazılı, görsel yayın ile bilgi ve belgeleri toplamak, dokümantasyon ve 

arşiv sistemleri oluşturmak. 

j) Ülkemizde mevcut Doğu Anadolu Kırmızısı, Yerli Kara, Zavot ırkı gibi yerli ırklarımızın ıslah edilmeleri ve 

buırklara ait gen bankalarının oluşturulması için gerekli birimleri kurmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır; 



a) Müdür ve müdür yardımcıları, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür ve müdür yardımcıları 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dalında tam 

gün çalışanöğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden 

görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak 

görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında 

olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür 

görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır; 

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, 

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 

c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, 

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek, 

d) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek. 

Yönetim kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev 

yapanöğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye 

olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu; ayda en az bir defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır; 

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve takip etmek, 

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak, 

c) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak, 

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve 

Rektörün onayına sunmak, 

d) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak. 



Danışma kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim elemanları ve 

hayvancılığın geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu 

konuda çalışan araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile 

seçilen uzman kişilerden oluşur. 

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. 

(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler, 

görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir. 

Danışma kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır; 

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve 

halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait 

programıdeğerlendirmek, 

b) Yetiştiricilerin ve hayvancılığın sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri 

geliştirmek, 

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

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

13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

  
 


