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Merkezin Amaçları

• Tarımdaki bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek, 

araştırma, uygulama, eğitim, yayım, yayın ve üre-time yönelik 

çalışmalarda bulunmak,

• Tarımda ülkesel ve bölgesel problemler için çözümler üretmek 

ve bunların uygulamaya aktarılmasını sağlamak,

• Yeni yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulamak, geliştirmek ve 

tanıtımını yapmak,

• Üniversite bünyesindeki gıda, tarım ve hayvancılık konularında 

yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım 

faaliyetlerinin koordinasyonuna katkı sağlamak,



Merkezin Amaçları

• İlgili akademik birimlerin araştırma, uygulama, eğitim-öğretim, 

gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine 

destek vermek,

• Küçük ve büyük ölçekli etüt, planlama ve danışmanlık 

hizmetleri vermek,

• Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak stratejiler 

geliştirmek, işbirliği mekanizmaları oluşturmak ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak.



FAALİYET ALANLARI
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Faaliyet Alanları

• Ulusal ve bölgesel düzeyde tarımsal kalkınma ve gelişmeye 

yardımcı olabilecek nitelikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar 

yapmak ve bunun için gerekli kurumsal altyapıyı oluşturmak,

• Kırşehir ili ve İç Anadolu bölgesi ile ilgili tarımsal konularda 

projeler üretmek ve uygulamak,

• Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkânlarını 

geliştirmek, birlikte projeler yürütmek, tarımsal ya-yım, 

yayıncılık ve enformasyon faaliyetlerinde bulunmak, veri 

bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,



Faaliyet Alanları

• Tarım sektöründe diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel 

sektörün ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar 

yapmak, işbirliği geliştirmek, birlikte projeler yürütmek ve 

uygulanan projelere destek olmak,

• Merkeze tahsis edilen tarımsal arazi ve tesislerde üretim 

yapmak, örnek üretim parselleri ve üniteler kurmak, gerekli 

üretim, araştırma ve uygulama altyapısını oluşturmak,



Faaliyet Alanları

• Ziraat Fakültesi lisans ve lisansüstü öğretim programları ile 

tarımla ilgili ön lisans öğretim programlarında öngörülen 

mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile 

araştırma projeleri için alt yapı, materyal temini, hizmet alımı 

ve sosyal imkânlar sağlamak,

• Tarımsal konularda danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,

• Bitkisel ve hayvansal üretimde yeni gelişmeleri takip ederek, 

yeni üretim metotları üzerine araştırma, geliştirme ve yayım 

faaliyetlerinde bulunmak,



Faaliyet Alanları

• Üniversitenin ihtiyaç duyulan birimlerine, kamu kurum ve 

kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve proje ortağı özel 

işletmelere iş gücü, alet, ekipman ve iş makinası desteğinde 

bulunmak, Üniversitenin temsil edildiği her türlü faaliyete 

destek olmak,

• Teknik personel, öğrenci ve çiftçiler için teorik ve uygulamalı 

eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

• Yeni bitki çeşidi, anacı ve hayvan ırkı geliştirmeye yönelik 

olarak ıslah çalışmaları yapmak, yeni bitki türleri, çeşitleri ve 

anaçları ile hayvan ırklarının adaptasyon çalışmalarını yapmak 

ve uygun materyalleri çoğaltarak ilgililerin kullanımına 

sunmak,



Faaliyet Alanları

• Gıda ve yemlerde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testler 

yapmak ve raporlandırmak, tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı 

analizleri yapmak ve raporlandırmak,

• Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon, toprak işleme 

ve toprak muhafazası konularında araştırma ve uygulamalar 

yapmak, tarımdan kaynaklı çevre sorunlarının çözümüne 

yönelik projeler üretmek, tarımsal ürünlerde hastalık ve zararlı 

teşhisi yapmak ve mücadele önerilerinde bulunmak,



Faaliyet Alanları

• Tarımsal girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak ve 

uygunluk raporları hazırlamak, çeşit, ilaç ve gübre denemeleri 

yapmak, tescil ve uygunluk raporları hazırlamak,

• Tarım topraklarının kullanım planlamasını yapmak ve verimlilik 

düzeylerini belirlemek, sulama, drenaj ve diğer arazi ıslahı 

plan ve projeleri hazırlamak,

• Bölgenin sosyo-ekonomik yapısı üzerine araştırmalar yapmak, 

çiftlik düzeyinde ekonomik analizler ve optimizasyon 

çalışmaları yapmak ve öneriler geliştirmek,

• Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda 

bulunmak.
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14



Proje Kabul Süreci

• Bitkisel üretim alanında üretim projesi yürütmek isteyen 

öğretim elemanları, yetiştirilecek bitkinin güzlük veya yazlık 

olması durumuna göre;

– Proje faaliyetinin doğal olarak başlaması gereken tarihten en az 3 ay

önce, AHİTUAM web sayfasında örneği yer alan proje formatına uygun 

olarak proje hazırlanarak Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir. 

– Yönetim kurullarında değerlendirme sürecinde uygun bulunan projeler 

için, proje yürütücüsü ile yapılan bir sözleşmeden sonra üretim

faaliyeti başlamaktadır.

– Üretim projelerinde dikkat edilen en önemli husus, projelerin 

ekonomik analizinin yapıldığında rantabl olmasıdır. 


