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YONETMELiK 

Kafkas Universitesinden: 

KAFKAS UNiVERSiTESi YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, 

REHABiLiTASYON UYGULAMA VE ARA$TIRMA 

MERKEZi YONETMELiGi 

BiRiNCi BOLUM 

Ama9, Kapsam, Dayanak ve Tammlar 

Am a~ 

MAD DE 1- (1) Bu Yonetmeligin amac1; Kafkas Universitesi Yaban Hayat1 Koruma, Kurtarma, 
Rehabilitasyon Uygulama ve Ara~tlrma Merkezinin ama9larma, faaliyet alanlanna, organlanna, organlannm 

gorevlerine ve 9ah~ma ~ekline ili~kin usul ve esaslan dtizenlemektir. 

Kapsam 

MAD DE 2- (I) Bu Yonetmelik; Kafkas Universitesi Yaban Hayat1 Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon 
Uygulama ve Ara~t1rma Merkezinin ama9lanna, faaliyet alanlarma, organlarma, organlannm gorevlerine ve 9ah~ma 

esaslarma ili~kin htiktimleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yonetmelik; 4/1111981 tarihli ve 2547 say1h Ytiksekogretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci f1krasmm (d) bendinin (2) numarah alt bendi ile 14 Uncti maddesine dayamlarak hamlanmi~tir. 

Tammlar 

MAD DE 4- (1) Bu Yonetmelikte ge9en; 

a) Dam~ma Kurulu: Merkezin Dam~ma Kurulunu, 

b) Merkez: Kafkas Universitesi Yaban Hayat1 Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Ara~tirma 
Merkezini, 

c) Mtidtir: Merkezin Mtidtirtinti, 

9) Senato: Kafkas Universitesi Senatosunu, 

d) Rektor: Kafkas Universitesi RektOrtinti, 

e) Universite: Kafkas Universitesini, 

t) 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 amac1, ba~ta Kuzeydogu Anadolu olmak iizere Tiirkiye'deki yaban hayvan 
tiirlerinin belirlenmesi, koruma altmda bulunan tiirlerin korunmas1 ve t;ogaltllmasmi saglamak, saghk problemlerine 
t;iiziim bulmak, bu alanda t;ah~an ara~t1rmacllan desteklemek, hastane, laboratuar, barmak, istasyon, gozlem evleri, 
hayvanat baht;esi ve koruma alanlan olu~turmak, giit;ten dii~mii~, yetim, hasta ve yarah yaban hayvanlannm baklm1, 
rehabilitasyonu, profilaktik onlemlerin ahnmas1 ve yeniden dogaya kazandmlmasm1 saglayacak yapmm ve uzun 

vadeli i~Ietilebilmesi it;in gereken mekanizmalann kurulmasm1 temin etmektir. 

Merkezin faaliyet alanlan 

MAD DE 6- (l) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amat;Iar dogrultusunda a~ag1daki faaliyetlerde bulunur: 

a) <;e~itli nedenlerle hastalanmi~, yaralanmi~, yetim kalm1~ bak1ma muhtat; memeli, ku~, siiriingen ve t;ift 
ya~amh yaban hayvanlannm koruma, kurtarma, tedavi, bak1m, besleme ve tiire ozgii rehabilitasyonunu saglayarak 
dogaya tekrar kazand1rmak it;in hastane ve rehabilitasyon merkezi at;mak, 

b) Ba~ta Kuzeydogu Anadolu olmak iizere Tiirkiye'deki yaban hayvan tiirlerinin belirlenmesi amac1yla 
bilimsel ara~t1rmalann yapllmasm1 saglamak, 

c) Ulusal ve uluslararasi seminer, sempozyum, konferans, kongre ve kurs gibi bilimsel faaliyetler diizenlemek, 

t;) Yurt it;i ve d1~mda diizenlenen bilimsel toplant1 ve t;ah~malara katllmak, 

d) Yaban hayatta kar~I1a~Ilan sorunlarla ilgili olarak kamu ve ozel sektiir kurulu~Ianna dam~manhk hizmeti 
vermek ve talep olmas1 halinde yaban hayvanlan barmd1ran birimlerde bu amat;la inceleme yapmak, 

e) Yurt d1~mda aym amat;la faaliyet gosteren geli~mi~ merkez/merkez1erle i~ birligi it;inde olmak, bu 
merkez/merkezlerden konusunda uzman ki~ilerin getirilmesini saglayarak egitim programlan at;mak, 

f) Yaban hayata ilgi duyan, bu konuda kendini geli~tirmek isteyen ve faaliyet alanlanyla ilgili egitim almakta 
olan iiniversite ogrencileri it;in Merkez biinyesinde goniillii programlannm olu~turulmasmi saglamak ve Tiirkiye'nin 
gelecekteki yeni yaban hayat uzmanlan it; in insan kaynag1 olu~turmak, 

g) Dogaya donemeyecek durumda olan ve ozel programla egitilen yaban hayvanlanm kullanarak ogretim 
kurumlannda ogrencilere doga koruma tabanh egitimler vermek, 

g) Yaban hayvanlan ile ilgili miize, kitaphk, dokiimantasyon merkezi kurmak ve halk1 bilint;lendirmek it;in 
bro~iirler, film, slayt ve belgeseller haz1rlamak. 

D<;ONcD B6LDM 

Merkezin Organlan ve Gorevleri 

Merkezin organlan 

MADDE 7- (1) Merkezin organlan ~unlard1r: 

a) Miidiir, 

b) Yonetim Kurulu, 

c) Dam~ma Kurulu. 

Miidiir ve miidiir yardimcllan 

MADDE 8- (I) Miidtir; Dniversite ogretim tiyeleri arasmdan, Rektiir tarafmdan lit; y1l it;in gorevlendirilir. 
Gorev stiresi sona eren Mtidiir tekrar gorevlendirilebilir. Mtidtiriin altl aydan fazla gorevinin ba~mda bulunmamas1 
halinde gorevi kendiliginden sona erer ve Rektiir yeni bir Miidiir gorevlendirir. Mtidtir, Merkez hizmetlerinin 

yiiriitiilmesinden Rektiire kar~1 sorum!udur. 

(2) Miidtiriin onerisi tizerine Dniversitenin ogretim iiyeleri arasmdan devamh statiide t;ah~an iki ki~i RektOr 
tarafmdan tit; y1l siireyle miidiir yardimcisi olarak gorevlendirilir. Miidiir yardimcisi; Miidiiriin verecegi gorevleri 
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yerine getirir ve herhangi bir nedenle ge9ici olarak gorevi ba~mda bulunmadtgt si.irede Mi.idi.ire vekalet eder. Mi.idi.ir 

yardtmctlannm gorev si.iresi, Mi.idi.iri.in gorev si.iresi bittiginde kendiliginden sona erer. Gorevinden herhangi bir 

nedenle si.iresi dolmadan aynlan mi.idi.ir yardtmctsmm yerine kalan si.ireyi tamamlamak i.izere yine aym usulle yenisi 

go rev Iendirilir. 

Miidiiriin gorevleri 

MAD DE 9- (1) Mi.idi.iri.in gorevleri ~unlardtr: 

a) Merkezi temsil etmek, Yonetim Kuruluna ba~kanhk etmek, Yonetim Kurulunu toplanttya 9agtrmak ve 

gi.indemi haztrlamak, 

b) Mi.idi.ir yardtmctlan arasmda gorev payla~tmt yapmak ve yaptlan i~leri denetlemek, 

c) Merkezin odenek ve kadro ihtiya9lanm, bi.it9e ile ilgili onerilerini ve gori.i~i.ilecek diger konulan tespit 

ederek gerek9esi ile birlikte Yonetim Kuruluna sunmak, 

9) Mi.idi.ir yardtmctlan ile birlikte, Merkezin 9ah~ma programmt haztrlamak ve 9ah~ma programmt Yonetim 

Kurulunun onayma sunmak, 

d) Merkezin ytlhk faaliyet raporunu haztrlamak, Yonetim Kurulunun gori.i~i.ini.i aldtktan sonra RektOre 

sunmak, 

e) Ara~ttrma projelerinin di.izenlenmesini, yonlendirilmesini ve denetimini saglamak, 

f) ilgili mevzuat hi.iki.imlerine uygun olarak mal ve hizmet satm ahnmasmt, hizmet satm alma yolu ile yaptlan 

sozle~melerin uygulanmasmt ve denetimini saglamak, 

g) Merkez bi.inyesinde gorev yapan idari, saghk ve teknik personel arasmda koordinasyonu ve i~ boli.imi.ini.i 

saglamak. 

(2) Mi.idi.ir, Merkezin ama9lan dogrultusundaki yah~malann di.izenli bir ~ekilde yi.iri.iti.ilmesinden, Merkezin 

ti.im etkinliklerinin gozetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli onlemlerin almmasmdan RektOre kar~t 

sorumludur. 

Yonetim Kurulu 

MAD DE 10- (I) Yonetim Kurulu; Mi.idi.ir, mi.idi.ir yardtmctlan ve Dniversitenin Merkezin faaliyet alam ile 

ilgili birimlerinde gorevli bulunan ogretim elemanlan arasmdan Mi.idi.ir tarafmdan belirlenerek onerilen ve RektOr 

tarafmdan se9ilerek i.i9 ytlhgma gorevlendirilen i.i9 ogretim elemam olmak i.izere toplam altt i.iyeden olu~ur. Si.iresi 

biten i.iye yeniden atanabilir. Uyeligin herhangi bir nedenle bo~almast halinde kalan si.ireyi tamamlamak i.izere yeni bir 

i.iye gorevlendirilir. Yonetim Kuruluna Mi.idi.ir ba~kanhk eder. 

(2) Yonetim Kurulu ba~kanm daveti i.izerine ytlda en az iki kez olagan olarak toplamr. Ancak Mi.idi.ir, gerekli 

gordi.igi.i hallerde veya i.iyelerden i.iyi.ini.in yazth talebi i.izerine Yonetim Kurulunu olagani.isti.i olarak da toplanttya 

9agtrabilir. Yonetim Kurulu salt yogunlukla toplamr, toplanttlara mazeretsiz olarak i.ist i.iste i.i9 kez kattlmayan i.iyenin 

i.iyeligi kendiliginden sona erer. Kararlar toplanttya kattlanlann salt yogunlugu ile ahmr, oylarm e~itligi halinde, 

Mi.idi.iri.in oyu yoni.inde yogunluk saglanmt~ saythr. 

Yonetim Kurulunun gorevleri 

MADDE 11- (1) Yonetim Kurulu; Merkezin egitim-ogretim, bilimsel ara~ttrma, dam~manhk ve yaym 

faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esaslan kararla~tmr ve Merkezin yonetimi ile ilgili konularda a~agtdaki gorevleri 

yapar: 

a) Merkezin amact dogrultusunda yah~malan Dam~ma Kurulunun karanna ve onerilerine uygun olarak 

diizenlemek ve yi.iri.itmek, 

b) Yonetim Kurulu tarafmdan haztrlanan ytlhk 9ah~ma planmt, gi.indemde bulunan ara~ttrma ve egitim 

projelerini gori.i~i.ip karara baglamak, 
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c) ihtiyay duyulan hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili yah~ma gruplan kurmak ve bunlarm gorevlerini 
dtizenlemek, 

¥) Bir sonraki takvim yil1 iyinde yapilacak faaliyetleri dtizenlemek, 

d) MUdUrUn yagns1 Uzerine, MUdUrUn ba~kanhgmda yilda iki kez ve/veya gerektiginde toplanmak, 

e) MUdUr tarafmdan sunulan y1lhk btitye onerilerini ve personel ihtiyacm1 gorU~iip karara baglamak, 

Sayfa 4 I 5 

f) Merkezin bir yilhk bilimsel, idari, yatmm ve mali yah~malanna ili~kin yilhk yah~ma raporlanm hamlamak, 

g) Merkez elemanlannm; egitim, uygulama, ara~tlrma, dam~manhk ve yaym konularmdaki isteklerini 

degerlendirip karara baglamak. 

Dam~ma Kurulu ve gorevleri 

MAD DE 12- (1) Dam~ma Kurulu; Merkezin yah~ma konusuyla ilgili Universitede gorevli ogretim 
elemanlan ve istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarmda yah~malarda bulunan ozel veya resmi kurum ve 
kurulu~lann temsilcileri ile bu konuda hizmetler vermi~ olan ki~iler arasmdan MiidiirUn onerisi iizerine, RektOr 
tarafmdan iiy yil iyin gorevlendirilen en fazla onbir ki~iden olu~ur. Siiresi dolmadan gorevlerinden aynlan iiyelerin 
yerine, kalan siireyi doldurmak iyin aym yontemle yenileri gorevlendirilir. Siiresi biten iiye tekrar gorevlendirilebilir. 

(2) Dam~ma Kurulu, Miidiirtin yagnsi Uzerine yilda en az bir kez toplamr. Dam~ma Kuruluna, MUdUr 

ba~kanhk eder. 

(3) Dam~ma Kurulunun gorevleri ~unlard1r: 

a) Merkezin amac1 ile ilgili konularda gorU~ bildirmek, Merkezin gene! faaliyetlerinin yonetimi ile ilgili 

konularda oneri sunmak, destek saglamak, amaylanna uygunlugu konusunda dam~manhk yapmak, 

b) Kamu kurum ve kurulu~lan, sivil toplum kurulu~lan ve ozel sektOrle yaban hayatta kar~ila~ilan sorunlarla 
ilgili olarak proje onerileri geli~tirmek, i~birligi saglamak, 

c) Bilimsel yah~malara teknik ve bilimsel destek saglanmas1 iyin yah~malarda bulunmak, yardimci olmak. 

(:ah~ma gruplan 

MAD DE 13- (1) Merkez bUnyesinde; verimlilik ve etkinligin arttmlmas1, hizmet kontroliinUn saglanmas1 ve 
degerlendirilmesi amac1yla yah~ma gruplan kurulabilir. <;:ah~ma gruplan; ilgili grup sorumlusu ve o grubun faaliyet 
alamyla ilgili olarak ihtiyay duyulan say1da uzmandan olu~ur. Grup sorumlulan, ilgili alanda yah~malanyla tanman 
Merkezde gorevli Dniversite ogretim Uyeleri arasmdan Miidtir tarafmdan gorevlendirilir. 

DORDUNCU BOLDM 

<;:e~itli ve Son HUkUmler 

Personel ihtiyac1 

MAD DE 14- (1) Merkezin; akademik, teknik ve idari personel ihtiyac1 MUdiirUn onerisi Uzerine, 2547 say1h 
Kanunun 13 UncU maddesine gore RektOr tarafmdan gorevlendirilecek personel tarafmdan kar~Jlamr. 

Harcama yetkilisi 

MAD DE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi MUdUrdUr. 

Hiikiim bulunmayan haller 

MAD DE 16- (1) Bu Yonetmelikte hiikUm bulunmayan hallerde, ilgili diger mevzuat htiktimleri ile Senato ve 

Yonetim Kurulu kararlan uygulamr. 

Yiiriirliik 
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MAD DE 17- (1) Bu Yonetmelik yayimi tarihinde ytirtirltige girer. 

Yiiriitme 

MAD DE 18- (1) Bu Yonetmelik htiktimlerini Kafkas Oniversitesi RektOrti ytirtittir. 
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