
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL İŞLETME YÖNERGESİ  
   

Madde 1- Kapsam: 

Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi’nin mülkiyetinde olan veya tahsis edilen tarımsal 

nitelikli arazilerin ve tesislerin eğitim, üretim, araştırma ve uygulama amacıyla 

kullanımına ilişkin esasları kapsar. 

 

Madde 2-Amaç: 

Bu yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi’nin ilgili fakülte ve yüksek okullarındaki 

eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmak, tarımsal arazi ve 

tesislerde yapılacak çalışmaları planlamak ve yürütmektir. 

 

Madde 3- Dayanak: 

Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. ve 65. maddelerine ve Erciyes 

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’ne dayanılarak çıkarılmıştır. 

 

Madde 4- Erciyes Üniversitesi Tarımsal İşletmesinin Organları 

a)Yönetim Kurulu 

b) İşletme Müdürü 

 

Madde 5- Yönetim Kurulu 

Rektör tarafından başkan olarak görevlendirilen rektör yardımcısı ile, tarımsal 

arazilerin ve tesislerin kullanılması veya işletilmesiyle ilgili fakülte ve yüksekokullardan 

rektör tarafından iki yıllığına seçilecek diğer altı üyeden oluşur. Kurul, en az iki ayda 

bir ya da başkanın gerekli gördüğü hallerde toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının 

salt çoğunluğu ile toplanır ve karar alır. Tarımsal İşletme müdürü oy hakkı olmaksızın 

yönetim kurulu toplantılarına katılır. 

 

Madde 6- Yönetim Kurulunun Görevleri 

a) Tarımsal arazi ve tesislerin gelişme planlarını hazırlamak. 

b) Tarımsal işletmenin yıllık bütçesini hazırlayarak Rektöre sunmak. 

c) Döner sermaye ve diğer kaynaklardan elde edilen gelirlerin harcamasına ilişkin 

öneriler  

geliştirmek. 

d) Tarımsal arazi ve tesislerde hayvansal ve bitkisel üretimi planlamak ve  

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

e) Tarımsal arazi ve ilgili tesislerde üretilen iktisadi mal ve hizmetlerin fiyat ve 



tarifelerini  

belirlemek. 

f) Tarımsal arazi ve tesislerde gerçekleştirilmesi planlanan gerek kamu ve gerekse özel  

sektörden gelecek araştırma ve geliştirme projelerinin uygulanabilirliğine karar vermek 

ve  

uygun bulunanların yürütülmesini sağlamak 

g) Üniversitemizin değişik birimlerinden gelecek eğitim-öğretim ve uygulamaya 

yönelik  

taleplere göre gerekli planlamaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak. 

h) Tarımsal işletmenin idari, teknik ve yardımcı personeli ile bu unvanlar altında  

çalıştırılacak personelin planlaması ve ihtiyaçlarına yönelik kararları almak. 

i) Tarımsal işletmeye ait yıllık program, bilanço ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve yıl  

sonunda Rektöre sunmak. 

 

Madde 7- İşletme Müdürü 

İşletme müdürü, yönetim kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile iki yıl süre için atanır. 

Müdüre yardımcı olmak üzere yönetim kurulu kararı ile iki müdür yardımcısı atanabilir. 

 

Madde 8- Müdürün Görevleri 

a) Yönetim Kurulu’nun alacağı kararların yürütülmesini sağlamak. 

b) Tarımsal işletmede ihtiyaç duyulan personel, mal ve hizmetleri belirleyerek yönetim  

kuruluna sunmak. 

c) Tarımsal işletmedeki üretimin planlamasını yaparak yönetim kuruluna sunmak. 

d) Tarımsal işletmenin gelir, gider ve üretim miktarı ile ilgili kayıtların tutulmasını  

sağlamak. 

a) Tarımsal işletmedeki tüm personelin etkili ve verimli çalışmasını sağlamak ve buna  

yönelik tedbirleri almak. 

b) Yönetim Kurulu’nca verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

Madde 9- Mali Hüküm 

Erciyes Üniversitesi Tarımsal İşletmesi Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye 

İşletmesi’ne bağlı olarak çalışır. 

 

Madde 10- Îta Amiri 

Tarımsal İşletmenin îta amiri Rektör’dür. Rektör bu yetkisinin tümünü veya bir kısmını 

yönetim kurulu başkanına devredebilir. 

 



Madde 11- Yürürlük 

Bu yönerge Erciyes Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe 

girer. 22.11.2004 tarihli Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Üretim, 

Araştırma ve Uygulama Birimi İşletme Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Madde 12- Yürütme 

Bu yönergeyi Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 

 

 


