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KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 
 

1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 
 

1.1 İletişim Bilgileri 

 

Merkez Müdürü; Doç. Dr. Tuncay TUFAN 

Siirt üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim 

Dalı Merkez Kampüs, 56100, Merkez/ Siirt 

Telefon numarası: 0484 223 66 34/3241 

GSM                    : 0544 514 41 72 

E-mail: tuncay-tufan@hotmail.com,              tuncaytufan@siirt.edu.tr 

Web Ağı: http://yabanmer.siirt.edu.tr/ 

              

1.2 Tarihsel Gelişimi  

Siirt ili topraklarının tümü Dicle Havzası’na girmektedir. Havza, Fırat, Kızılırmak ve Sakarya 

Havzalarından sonra ülkenin dördüncü büyük su toplama alanıdır. Siirt ili sınırları içerisinde 

varlığı bildirilen yaban hayvan türleri arasında Kurt, ayı, tilki, domuz, çizgili sırtlan, dağ 

keçisi, sansar, sincap, vaşak, leopar ve çeşitli kanatlı hayvanlar yer almaktadır. 

Yaban hayvanı popülasyonun oldukça fazla olduğu Siirt ilinde yaban hayvanı hastalıkları ve 

tadavisinin yanısıra hastalıklardan korunmak amacıyla 2 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı 

Resmi resmî gazete ile Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma 

Merkezi kurulmuştur. 

   

1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

 

Misyonumuz 

Yaban hayvanlarının; türlerin belirlenmesi, korunması, çoğaltılması ve koruma alanları 

oluşturulması, sağlık problemlerine çözüm bulunması, güçten düşmüş, hasta ve yaralı yaban 

hayvanlarının bakımı, rehabilitasyonu ve yeniden doğaya kazandırılmasıdır. Bu Misyon ile 

başladığımız çalışmalardan biri de Üniversitemizin Kezer Yerleşkesine kurulması planlanan 

ve İlimizde nesli tehlike altına giren Keklik türlerinin kazandırılması için Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı’ndan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması ve 

Keklik Üretim İstasyonunun hizmete sunulması. 

 

mailto:tuncay-tufan@hotmail.com
mailto:tuncaytufan@siirt.edu.tr
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Vizyonumuz 

Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin vizyonu, 

yaralı yaban hayvanların tedavi, bakım ve doğaya salınacaklar için geçici ve salınamayacak 

durumda olan yaban hayvanları için ise yaşamlarını sürdürebilecekleri sürekli barınak 

imkanları sunarak doğal yaşamda yaban hayvanların hayatlarını sürdürmelerine yardımcı 

olmak, doğal yaşamda yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri hususunda bölge 

insanını bilinçlendirmek ve gerekli hizmeti sunmaktır. Bu yaklaşımla Yaban Hayvanları 

Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, gelişen dünyada toplum temelli 

doğa koruma çalışmalarının çoğalması için uğraşır ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında 

kamu kurum ve kuruluş, yerel halk ve özel sektörün bilinç ve etkinliğinin artmasını sağlamayı 

amaçlar. Bu amaçla ilimizde yaban hayvanlarının neslinin korunmasına öncülük edecek 

girişimlerde bulunarak; merkezimize Keklik Üretim İstasyonu gibi yeni ünitelerin açılmasına 

öncülük eder. 

 Değerlerimiz 

 Bilgiyi üretmek ve öğrenmeyi sağlamak için bilimsellik,  

 Kurumsal eylemsizliğin getireceği sorunları engellemek için kurumsal kimlik ve 

gelişim,  

 Misyon ve vizyonun gereklerinin yerine getirilebilmesi için multidisipliner anlayışla 

çalışma disiplini,  

 Bilimsel üretimin toplumun hizmetine sunulması gerektiğinin bilinciyle toplumsal 

hizmet,  

 Bilimsel üretim, öğretimde mükemmeliyet ve toplumsal katkı sağlamak amaçlarına 

ulaşabilmenin bir yolu olan sürekli iyileştirme, 

 Yaptığı işi daha iyi yapabilmek için değişimi zorlayıcı, 

 Çalışanlarına karşı adil ve paydaşları arasında ayrım yapmadan çeşitliliğe saygı 

duyma. 

 Tarafsızlık  

 Eşitlik  

 Paylaşımcılık  

 Katılımcılık  

 Hoşgörülük  

 Verimlilik  
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 Çevrecilik  

 Bilimsellik  

  

Hedeflerimiz 

 TRC3 bölgesindeki yaralı yaban hayvanlarının tedavilerinin yapılabileceği alt yapıyı 

oluşturmak 

 Yaralı hayvanların bakım ve rehabilitasyonlarının gerçekleştirilebileceği alanlar 

oluşturmak 

 Bölgedeki yaban hayvanlarının envanterinin tutulabileceği bir kayıt sistemi 

oluşturmak, 

 Bölge insanını yaban hayatı konusunda bilinçlendirmek. 

 Bilinçsiz avlanma sonucu Siirt ilinde sayısı ciddi oranda azalan yaban hayvanlarından 

olan bıldırcınlara yönelik; Merkeze bağlı Bıldırcın Ünitesinden elde edilecek yetişkin 

bıldırcınlardan her yıl belirli sayıda doğaya salınması  

 Merkez Müdürlüğümüze Bağlı Bıldırcın Ünitesinin yeni binasının yapım aşaması için 

hazırlıklara başlanması. 

 Merkez Müdürlüğümüze bağlı Keklik Üretim İstasyonunun Kurulması. 

 

 

1.4. Eğitim-Öğretim Sunan Birimleri 

 

Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilen lisans derslerinin kanatlı beslemede 

uygulamalı olan kısımları müdürlüğümüzden alınan izinler ile müdürlüğümüze bağlı olarak 

faaliyet gösteren Bıldırcın Ünitesinde Merkezimiz bünyesinde bulunan imkânlar ile 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 Mevcut Altyapı 

 

Mevcut Üniteler; 

Bıldırcın Ünitesi-Merkez Kampüste faaliyet göstermektedir. 

Keklik Üretim İstasyonu-Projelendirme aşamasındadır. 

 

1. Mevcut yardımcı alet ve makinalar; 

1.Bıldırcın civciv kafesi 

2.Bıldırcın büyütme kafesleri 

3.Kuluçka gelişim makinası 

4.Kuluçka çıkım makinası 
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5.Araştırmalarda kullanmak üzere kesim aparatı 

6.Yem öğütme makinası 

 

1.5 Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri 

 

Hali hazırda merkeze bağlı bir Bıldırcın Ünitesi bulunmaktadır. Bu ünite bir yandan 

öğrenciler için teorik eğitimi uygulamalarla destekleyebilecekleri bir ortam sunarken diğer 

yandan Öğretim elemanlarının ilgili konudaki bilimsel çalışmalarını desteklemektedir.  Bu 

ünite aracılığıyla üniversitemiz akademisyenlerine ARGE imkanları sunmak için birçok 

bilimsel çalışma gerçekleştirilerek ulusal ve uluslararası (2 adet ulusal dergide makale ve 3 

adet uluslararası kongre sunu) dergilerde ve kongrelerde yayınlanmıştır. Üniversitemiz Kezer 

Yerleşkesinde yapılması planlanan yeni Keklik ve Bıldırcın Ünitesi binasının projesinin 

faaliyete geçmesi ile merkezimiz öğrenci-akademik ilişkisini artırarak yeni ARGE 

çalışmalarına daha uygun bir zeminde hizmet vermeyi hedeflemektedir. Ayrıca Merkezimiz; 

Orman Su İşleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınacak izinler ile 

Keklik Üretim İstasyonunun kuruluşunu gerçekleştirerek hem öğrenci odaklı hem de 

akademisyenlere verdiği desteği ve destek alanını genişleterek hedeflerini daha ileri taşımak 

için çaba sarf etmektedir. 

1.6  Kurumunun Organizasyonel Şeması 

 

 

 

Müdür

Bilgisayar 
İşletmeni

Müdür 
Yardımcısı

Hizmetli 
Personel

REKTÖR
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Merkezimizin yönetimi 

Merkezimiz bir Müdür ve bir Müdür Yardımcısı tarafından yönetilmektedir.  

 

 

  

 

  

• Müdür 

• 1 Müdür Yardımcısı 

• 3 Yönetim Kurulu Üyesi (Veteriner Fakültesinden), 

• 4 Danışma Kurulu Üyesi (Ziraat Fakültesinden 1, Veteriner Fakültesinden 3), 

• 1 Bilgisayar İşletmeni, 

• 1 Hizmetli, 1 4d kadrosundan çalışan, 2 İŞKUR personeli 

 

 

2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 
 

2.1.Kalite Politikası 

Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Birim Kalite Kurul 
Üyeleri 

Sıra No Adı Soyadı Görevi Dahili 
Numarası 

e-mail Adresi 

1 Tuncay TUFAN Kurul Başkanı 3241 tuncay-tufan@ hotmail.com 

2 Cahit ÖZCAN Üye  cahitozcan@siirt.edu.tr 

3 Abdulkerim EVREN Üye 3890 a.kerimevren@siirt.edu.tr 

4 Mehmet ŞEHİTOĞLU Üye   

 

 Evrensel değerler ışığında bilgi üreten, özgüven ve sorumluluk duygusunu taşıyan, 

araştıran, sorgulayan, yenilikçi, sosyal ve kültürel niteliklere sahip bireyler 

yetiştirmeyi, 

 Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmeyi 

ve kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmayı, 

uygulamayı ve yürütmeyi, 

 Üniversite-sanayi işbirliği ile bilgi ve teknoloji üretmeyi, yaygınlaştırmayı ve 

toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı, 

 Bölgesel ve ulusal kalkınmaya dayalı öncelikli alanlara yönelik toplumun refah ve 

Müdür Müdür 

Yardımcısı 

Yönetim 

Kurul’u 

Danışma 

Kurul’u 

mailto:a.kerimevren@siirt.edu.tr
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gelir düzeyini artırıcı araştırma faaliyetlerine önem vermeyi, 

 İç ve dış paydaşlarla güçlü ve sürdürülebilir bir ilişki içinde olmayı ve sunulan 

hizmetten yararlananların memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, 

 Tüm süreçlerde şeffaf, hesap verilebilir ve mevzuata uygun bir anlayışı hâkim kılmayı, 

taahhüt eder. 

 

2.2. İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 

 

Merkez 02.02.2015 tarihinde kurulmuş olup geçici olarak merkez kampüste bulunmaktadır. 

Merkezin Kezer yerleşkesinde daha modern imkânlarla çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri 

alanların kurulması için çalışmalar devam etmektedir.  Bu doğrultuda Belediyeden alınan 

ruhsat ve Orman ve Su İşleri Bakanlığından alınacak gerekli izinler ile Merkezin altyapısını 

geliştirmek için üniversite bütçesi kullanılarak Keklik Üretim İstasyonu ve Bıldırcın 

Ünitesinin yeni binası kurulması ve 2 volyer yapılarak keklik ve bıldırcınlar için serbest 

gezinti alanları yapılması planlanmaktadır. Bu konuda resmi yazışmalar ve çalışmalar devam 

etmektedir. 2018 yılı içerisinde Keklik Üretimi için ön izin alınmış ancak keklik ünitesne ait 

olması planlanan binanaın projelendirmesi bitmediği için 2019 yılında projelendirmenin 

bitirilerek keklik ünitesinin binası müdürlüğe kazandırılması planlanmaktadır. 

 

Arazi Tahsisi:  

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kezer yerleşkesinde 10 dönüm arazi YABANMER 

Keklik Üretim İstasyonu yapımı için tahsis edilmiştir. 

 

Projelendirme Çalışmaları:  

 

Projenin projelendirme çalışmaları Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülmekte 

olup, 2018 yılında sunulan projede revizyona gidilmiştir.  
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3. YÖNETİM SİSTEMİ 

 

3.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

 

Merkez idari olarak yapılandırılmış ve buna göre yönetilmektedir.  

Merkez yönetim organları;  

a. Müdür / (http://www.siirt.edu.tr/profil/docdr-tuncay-tufan/821613.html) 

Doç Dr. Tuncay TUFAN  

b. Müdür yardımcıları 

Dr. Öğretim Üyesi Cahit ÖZCAN (http://www.siirt.edu.tr/profil/dr-ogr-uyesi-cahit-

ozcan/773452942.html) 

- 

 

c. Yönetim Kurulu (http://yabanmer.siirt.edu.tr/yonetim/yonetimkurulu-36575.html) 

Başkan: Doç Dr. Tuncay TUFAN 

Üye: Prof. Dr. Nihat ŞINDAK 

Üye: Dr. Öğretim Üyesi Zelal KARAKOÇ 

Üye: Dr. Öğretim Üyesi Cahit ÖZCAN 

Üye: Dr. Öğretim Üyesi Özgür Yaşar ÇELİK 

d. Danışma Kurulu (http://yabanmer.siirt.edu.tr/detay/danisma-kurulu/22118867.html) 

Başkan: Doç Dr. Tuncay TUFAN 

Üye: Prof. Dr. Nihat ŞINDAK 

Üye: Dr. Öğretim Üyesi Zelal KARAKOÇ 

Üye: Dr. Öğretim Üyesi Cahit ÖZCAN 

Üye: Dr. Öğretim Üyesi Özgür Yaşar ÇELİK 

 

3.2. Kamuoyunu Bilgilendirme  

 

Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği ve doğruluğu merkezimizin kontrolünde olup, web 

sayfası işlemleri sadece şifre verilen yetkili personelin sorumluluğunda yürütülmektedir. 

Merkezimize ait hizmetler, personele ait bilgiler, fiyat listeleri, organizasyon şeması, birim 

kalite sorumluları, Birim İç Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 
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3.3. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği 

 

Merkezimiz kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin 

liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekilde 

tasarlamıştır. Kurum kültürünün oluşmasında, etkili yönetim stratejilerine, hesap verebilirlik, 

karara katılımcılık ve şeffaflık ilkelerine dönük çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 

kurulduğu günden itibaren bölge yaban hayatı ile ilgili araştırmalar yapmış, Orman ve Su 

İşleri İl Müdürlüğü ile toplantılar gerçekleştirmiş, bölgedeki hayvan popülasyonuyla ilgili 

araştırmalar gerçekleştirmiştir. Bu araştırmalar neticesinde merkez kurulmuştur. Hali hazırda 

Keklik Üretim İstasyonunun kuruluşu ile ilgili çalışmalar ve bina projelendirilmesi ile ilgili 

çalışmalar devam etmektedir. 2018 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ikili görüşmeler  

gerçekleştirilmiş, Keklik Üretim İstasyonu kurulumu ve keklik üretimi için Kesin İzin 

alınması hususunda girişimler olmuştur. Merkez bünyesinde Bıldırcın Ünitesi bulunmakta 

olup bu ünite ile öğrencilere eğitim hizmeti sunulmakta, akademisyenlere bilimsel çalışmalar 

için imkânlar sağlanmakta, Siirt ili için yetiştiriciliğini yapmak isteyenlere yeni bir iş imkânı 

sunmakta hem de doğaya bıldırcın salınımı yapılarak doğal dengeye katkı sağlanmaktadır. 

Keklik Üretim İstasyonu ile ilgili bina yapım aşaması bittikten ve üretim için Kesin İzin 

alındıktan sonra diğer yaban hayvanları için üretilecek yeni faaliyetler öngörülmektedir. 

 

4.1. Üstünlükler  

 

1- Genç ve dinamik bir personel yapısına sahip olması, 

2- Genç personellerin yararlanabileceği tecrübeli personellerin varlığı, 

3- Bölgenin araştırma, inceleme ve deneyler için doğal laboratuvar görevi görmesi, 

4- Bölge halkının geçim kaynağının tarım ve hayvancılığa dayanması, 

5- Bölge halkının duyduğu güven, inanç ve ilgisi, 

6- Gelişme ve büyüme potansiyeli, 
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7- Personellerin başarı isteği ve bu yöndeki çabası, çalışması, 

8- Bilimsel yöntemlerle ve araştırmalarla halka hizmetin olmaması, 

 

4.2. Zayıflıklar 

 

1- Gerekli alt yapı hizmetlerinin henüz tamamlanmamış olması, 

2- Gelişmiş şehirlere uzak olması, 

3- Teknolojik alt yapı eksikliği, 

4- Piyasan kaliteli, ekonomik ve zamanında mal/hizmet temininin zor olması, 

5- Personel yetersizliği. 

 

4.3. Değerlendirme 

 

Yeni Kalite Güvence Sistemi, uluslararası bilim standartlarında; ulusal, bölgesel ve yerel 

kalkınma hedeflerini destekleyecek şekilde merkezin doğru kararlar almasını sağlayacak ve 

hedeflerini perçinleyecektir. 

 


