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YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 

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 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) Fakülte: Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesini,
c) Merkez (ITUAM): Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü, 
e) Üniversite: Iğdır Üniversitesini, 
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Tarımsal üretime ayrılan alanlar ve tesislerde, hazırlanan yıllık ve uzun dönemli üretim planı ve yıllık 

planlar doğrultusunda her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek,
b) Elde edilen bitkisel ve hayvansal ürünleri teknolojik işlemlerden geçirerek pazara hazırlamak ve tüketime 

sunmak,
c) Fakültenin lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve 

tez projeleri ile araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlamak,
ç) Islah çalışmaları yaparak, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu, yöre koşullarına adapte olmuş, sağlıklı ve 

üstün verimli genotipleri ve çeşitleri belirlemek, bölge ve Türkiye için damızlık hayvan, tohumluk, fide ve fidan 
üreterek katkıda bulunmak,

d) Bitki sağlığı ile ilgili araştırmalar yapmak,
e) Gerektiğinde üniversitelerin, ulusal veya uluslar arası kuruluşların gerçek ve tüzel kişilerin taleplerine 

ilişkin proje ve rapor hazırlama, laboratuar analizleri, test ve deneyler yapma, uygulamalı araştırmalar yürütme, 
danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri verme konusunda koordinasyonu sağlamak,

f) Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon, toprak işleme teknikleri ve toprak muhafazası konularında 
araştırma ve uygulamalar yaparak Türkiye’de erozyon ile mücadelede bölge çiftçilerine önderlik etmek, çevre 
sorunlarının çözümüne yönelik araştırma ve uygulama projeleri yürütmek ve eğitim programları düzenlemek,

g) Kamu kuruluşları, tarımsal amaçlı kooperatif birlikleri, yetiştirici birlikleri ve diğer tarımsal amaçlı örgütler 
ile işbirliğini geliştirmek,

ğ) Danışma Kurulunun önerileri doğrultusunda bölgesel üretim ve araştırma projeksiyonlarıhazırlamak,
h) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurtiçindeki ve yurtdışındaki üniversiteler, araştırma kuruluşları ve 

uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkanlarınıgeliştirmek, konu ile ilgili her türlü yayın yapmak, yayın çalışmalarına 
katılmak ve desteklemek, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

Merkezin organları
MADDE 6 –(1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
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c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcısı
MADDE 7 –(1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan 

Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. 
(2) Rektör, Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri 

arasından bir öğretim üyesini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcısı Merkezin Fakülteyi 
ilgilendiren faaliyetlerinin koordinasyonundan, yürütülmesinden, sonuçlandırılmasından ve yıllık faaliyet raporları 
başta olmak üzere Merkezle ilgili raporların hazırlanmasından Müdüre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 8 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek, 
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 
c) Merkezin kaynaklarını ekonomik biçimde yönetmek ve faaliyetlerinin yıllık ve çok yıllık plan ve 

programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
ç) Merkezin beş yıllık faaliyetleri ile ilgili hazırlanan raporları, araştırma, uygulama ve yatırım proje 

tekliflerini inceleyerek kendi görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Yurtiçi ve yurtdışındaki uygulama ve araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası 

kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı, Fakülteye bağlı işletmelerden sorumlu Dekan 

Yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyelerinden Rektör tarafından üç yıl süre ile 
görevlendirilen iki üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez ve Fakülte tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve programlarını inceleyerek Rektörün 

onayına sunmak,
b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,
c) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma kurulu
MADDE 10 –(1) Danışma Kurulu; Rektör, Müdür ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Üniversiteden ve 

istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından Rektör tarafından 
görevlendirilecek en fazla otuz üyeden oluşur.

(2) Danışma kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda Müdür Rektöre vekâleten 
Danışma Kuruluna başkanlık eder.

Danışma kurulunun görevleri 
MADDE 11 –(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Başkanın daveti üzerine yılda en az bir kere toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler 

yapmak ve önerilerde bulunmak,
b) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak,
c) Tarımın güncel sorunlarını belirleyerek tartışmaya açmak ve çözüm önerileri oluşturmak,
ç) Danışma Kurulu üyesi kamu ve özel sektör kuruluşlarının materyal ve altyapı imkanlarının araştırma ve 

uygulama faaliyetlerinde ortak kullanımını sağlayacak koordinasyon çalışmaları yapmak,
d) Tarımsal araştırmalara maddi kaynak temin etmek, teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yönetmelikte 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 Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
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