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YONETMELiK
Katkas Oniversitesinden:
KAFKAS 0NiVERSiTESi ZOONOTiK HASTALIKLAR UYGULAMA VE
ARA~TIRMA MERKEZi YONETMELiGi

BiRiNCi BOLOM
Amay, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Am a~
MADDE 1- (1) Bu Yonetmeligin amac1; Katkas Oniversitesi Zoonotik Hastahklar Uygulama ve Ara~t1rma
Merkezinin amaylanna, faaliyetlerine, yonetimine ve

yah~ma ~ekline ili~kin

usul ve esaslan di.izenlemektir.

Kapsam
MAD DE 2- (1) Bu Yonetmelik; Kafkas Oniversitesi Zoonotik Hastahklar Uygulama ve Ara~t1rma
Merkezinin amaylanna, faaliyet alanlanna, organlanna, organlannm gorevlerine ve

yah~ma

esaslanna ili~kin

hi.ikiimleri kapsar.
Dayanak
MAD DE 3- (1) Bu Yonetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl11 Yi.iksekogretim Kanununun 7 nci
maddesinin birinci f1krasmm (d) bendinin (2) numarah alt bendi ile 14 i.inci.i maddesine dayamlarak haZlflanmJ~tlr.
Tammlar
MAD DE 4- (1) Bu Yonetmelikte geyen;
a)

Dam~ma

Kurulu: Merkezin Dam~ma Kurulunu,

b) Merkez: Kafkas Oniversitesi Zoonotik Hastahklar Uygulama ve Ara~tlrma Merkezini,
c) Mi.idi.ir: Merkezin Mi.idi.irlinli,
y) Rektor: Katkas Oniversitesi Rektorlinli,
d) RektOrli.ik: Kafkas Oniversitesi RektOrlliglinU,
e) Senato: Kafkas Oniversitesi Senatosunu,

t) Oniversite: Kafkas Oniversitesini,
g) Yonetim Kurulu: Merkezin Yonetim Kurulunu,
ifade eder.
iKiNCi BOLUM
Merkezin Amac1 ve Faaliyet Alanlan
Merkezin amac1
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MAD DE 5- (1) Merkezin amact; zoonotik hastahklar konusunda hem yorese1 hem de Ulke genelinde
problemlerin tespiti ve y5zUm yollarma ili~kin ara~tlrmalan ve teknolojiyi takip etmek, uygulamak, aktarmak ve
yaytm yah~malan yapmak, zoonozlann kontro!U ve onlenmesi konusunda standardizasyon yah~malan yapabilecek alt
yaptyt olu~turmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vererek bolgesel ve kUresel dUzeyde egitim, etut, planlama ve
dam~manhk hizmetleri yapmak iyin stratejiler geli~tirmek, insan ve hayvan saghgma katkt saglamakttr.

Merkezin faaliyet alanlan
MAD DE 6- (1) Merkez amacmt geryekle~tirmek Uzere a~agtdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Merkezin gorev alam bolgesel, ulusal ve uluslararast bilimse1
alanmda insan ve hayvan saghgma somut katktlar saglamakttr,

yah~malar

yUrUtmek ve koordine etmek ve

b) insan ve hayvan hastahklan ile mUcadelede ara~ttrma once1ik1erini belirlemek ve ara~ttrma projelerini
koordine etmek,
c) Ulkesel bazda ba~ta zoonoz hayvan hastahklan olmak Uzere, her tUrlU hayvan, su UrUnleri ve an
hastahklannm epidemiyolojisi, kontrol ve eradikasyonuna yonelik ara~tlrmalar yapmak,
9) Zoonoz ve salgm hastahklarda modern te~his yontemleri ve
geli~tirilmesinde ve tiretiminde modern teknikler geli~tirmek,

a~tlan ba~ta

olmak Uzere, biyolojik UrUnlerin

d) Hayvanlardan ve hayvansal gtdalardan ya da vektOrler vasttast ile insanlara bula~abilen zoonotik hastahklar
Uzerine ve halk saghgmm korunmasma katkt saglamaya yonelik ara~ttrmalar yapmak,
e) Hayvan hastahklan ve gtda gtivenligi konulannda yUrUtulecek ytlhk ve yok ytlhk plan ve programlann
haztrlanmasma ve yUrUtulmesine katkt saglamak ve raporlamak,

t) Te~his ve analizler iyin metot geli~tirmek, metot standardizasyonu saglamak ve bolgesel, ulusal ve
uluslararast bilimsel yah~malar dUzenlemek,
g) iklim degi~ikliginin hayvan hastahklan Uzerinde meydana getirecegi muhtemel degi!?imleri belirlemek ve
uygun adaptasyon onerileri geli!?tirmek,
g) Ulke genelinde gorev alamna giren konularda ara!?tlrma onceliklerini belirlemek, entegre projelerde
koordinat5r!Uk yapmak,
h) Hayvan hastahklan ile ilgili konularda geli~meleri izlemek, gozlem yapmak, raporlar haztrlayarak karar
vericilere muhtemel krizleri onleyici onlemleri ongoren aynntth raporlar sunmak,
t) Ulusal ve uluslararast kamu ve ozel sektOr kurum ve kurulu~lanna Merkezin amaylan dogrultusunda;
projeler haztrlamak, egitim programlan dtizenlemek, bilimsel mUtalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,
i) Toplumun saghkh ya~am konusunda bilgilendirilmesi ve egitilmesi amactyla kitap, dergi,
bastmlan yapmak, yazth ve gorse! basm organlarmda programlar dtizenlemek,
j) Yonetim Kurulunun

kararla~ttracagt

bro~Ur

ve benzeri

diger faaliyetlerde bulunmak.

D<;ONcD BOLUM
Merkezin Organlan ve Gorevleri

Merkezin organlan
MADDE 7 -(1) Merkezin organlan !?Un!ardtr:
a) Mtidtir,
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b) Yonetim Kurulu,
c)

Dam~ma

Kurulu.

Miidiir
MAD DE 8- (I) Miidiir, Universitenin Merkezin faaliyet alanma ili~kin birimlerinde yah~an ogretim iiyeleri
arasmdan RektOr tarafmdan iiy y1l siireyle gorevlendirilir. Siiresi biten Miidiir yeniden gorevlendirilebilir.
(2) Miidiir, Yonetim Kuruluna ve diger yah~ma birimlerine ba~kanhk eder ve yah~malann diizenli bir ~ekilde
yiiriitiilmesini saglar. Miidiir geyici olarak gorevden aynld1gmda yerine miidiir yard!mCISI vekalet eder. Miidiir
yard!mCISI yoksa veya mazeretli ise Yonetim Kurulu iiyelerinden birini vekil tayin eder. Miidiirliige vekalet alt1 aydan
fazla siirerse yeni bir miidiir gorevlendirilir.
(3) Miidiiriin onerisi iizerine Dniversitenin Merkezin faaliyet alanma ili~kin birimlerinde devamh statiide
yah~an

iki ki~i RektOr tarafmdan iiy y1l siireyle miidiir yard!mCISI olarak gorevlendirilir. Miidiir yard!mc!sl; Miidiiriin
verecegi gorevleri yerine getirir ve Miidiir herhangi bir nedenle geyici olarak gorevi ba~mda bulunmad!gl siirede
Miidiire vekalet eder. Miidiir yard1mcllarmm gorev siiresi, Miidiiriin gorev siiresi bittiginde kendiliginden sana erer.
Gorevinden herhangi bir nedenle siiresi dolmadan aynlan miidiir yard!mc!smm yerine kalan siireyi tamamlamak iizere
yine aym usulle yenisi gorevlendirilir.
Miidiiriin gorevleri
MAD DE 9- (I) Miidiiriin gorevleri
a) Merkezi temsil etmek ve idari

~unlard1r:

i~leri

yiiriitmek,

b) Merkez kurullanna ba~kanhk etmek, Merkez kurullannm kararlanm uygulamak ve Merkez birimleri
arasmda diizenli

yah~may1

saglamak,

c) Her ogretim y1h sonunda ve istendiginde Merkezin gene! durumu ve

i~leyi~i

hakkmda rektOre rapor vermek,

y) Bi1tye ile ilgili oneriyi Yonetim Kurulunun da gorii~iinii ald1ktan sonra Rektiirliige sunmak,
d) Merkezin birimleri ve her diizeydeki personeli iizerinde gene! gozetim ve denetim gorevini siirdiirmek.
(2) Miidiir, Merkezin ve bagh birimlerinin kapasitesinin rasyonel bir ~ekilde kullamlmasmda ve
gerektigi zaman giivenlik onlemlerinin ahnmasmda, egitim-ogretim, bilimsel ara~tlrma ve yaym
faaliyetlerinin diizenli bir ~ekilde yiiriitiilmesinde, biitiin faaliyetlerin gozetim ve denetiminin yapllmasmda, takip ve
kontrol edilmesinde ve sonuylarmm almmasmda Rektiire kar~1 sorumludur.
geli~tirilmesinde,

Yonetim Kurulu ve gorevleri
MAD DE 10- (I) Yonetim Kurulu; Miidiir ve miidiir yard1mc!lan ile Miidiiriin ilgili birimlerde gorevli
ogretim elemanlan arasmdan tespit ederek onerecegi adaylar arasmdan RektOr tarafmdan her birimden bir ki~i olmak
iizere seyilen ve iiy yll siireyle gorevlendirilen dort ki~i ile birlikte toplam yedi ki~iden olw;ur. Yonetim Kurulu salt
yogunlukla toplamr ve kararlar oy yokluguyla ahmr. Yonetim Kurulu iiyelerinin gorevlerine aym usulle son verilir.
Yonetim Kurulu yetkilerini uygun gordiigii olyiide Miidiire devredebilir.
(2) Yonetim Kurulunun gorevleri
a)

Dam~ma

~unlard1r:

Kurulunun kararlan ile tespit ettigi esaslann uygulanmasmda Miidiire yard1m etmek,

b) Merkezin plan ve programlannm uygulanmasm1 saglamak,
c) Merkezin yatmm, program ve biitye tasansm1 haz1rlamak,
y) Zoonotik hastahklann kontrol ve miicadelesi konusunda yeni politikalar iiretmek ve onerilerde bulunmak,
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i~lerde

karar almak.

Kurulu ve giirevleri

MAD DE 11 -(I) Dam~ma Kurulu, Universite iverisinden veya kabul edilmesi halinde ba~ka i.iniversitelerin
ogretim i.iyeleri arasmdan RektOr tarafmdan iki yil si.ireyle gorevlendirilen top lam alt1 ki~iden olu~ur. Dam~ma Kurulu
i.iyelerinin gorevlerine aym usulle son verilir. Dam~ma Kurulunu, Mi.idi.ir gerekli gordi.igli hiU!erde toplantlya 9agmr ve
ba~kanhk eder.
(2)

Dam~ma

Kurulunun gorevleri ~unlard1r:

a) Merkez ile ilgili faaliyetleri degerlendirmek, onerilerde bulunmak ve faaliyet alanlan ile ilgili alt
komisyonlar olu~turmak,
b) Zoonozlann te~hisi, veteriner ve t1bbi onemi, bula~ potansiyeli,
epidemiyolojik verilerin elde edilmesi gibi konularda katk1 saglamak,

bula~

yollannm tammlanmas1 ve

c) Zoonozlann kontroli.inde yeni stratejilerin geli~tirilmesine katk1 saglamak,
v) Zoonotik hastahklara kar~l tedavi,

a~!

ve kontrol

yah~malarma

yardlmCI olmak.

DORDUNCU BOLUM
<;e~itli

ve Son Hliktimler
Hiikiim bulunmayan haller

MADDE 12 -(1) Bu Yonetmelikte htiklim bulunmayan hallerde; ilgili diger mevzuat htiktimleri ile Senato
kararlan uygulamr.
Yiiriirliik
MAD DE 13- (1) Bu Yonetmelik yay1m1 tarihinde ylirlirltige girer.
Yiiriitme
MAD DE 14- (1) Bu Yonetmelik htiktimlerini Kafkas Universitesi RektOrli ylirlitiir.
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