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YÖNETMELİK

Kırklarel� Ün�vers�tes�nden:
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VE

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ
VE DİJİTALLEŞME ORTAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; koord�natör Kırklarel� Ün�vers�tes� bünyes�nde Burdur Mehmet

Ak�f Ersoy Ün�vers�tes� ve Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� �ş b�rl�ğ� �le kurulan Kırklarel� Ün�vers�tes�, Burdur
Mehmet Ak�f Ersoy Ün�vers�tes� ve Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Gıda Arzı Güvenl�ğ� ve D�j�talleşme Ortak
Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amacına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının
görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; koord�natör Kırklarel� Ün�vers�tes� bünyes�nde Burdur Mehmet Ak�f Ersoy

Ün�vers�tes� ve Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� �ş b�rl�ğ� �le kurulan Kırklarel� Ün�vers�tes�, Burdur Mehmet Ak�f
Ersoy Ün�vers�tes� ve Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Gıda Arzı Güvenl�ğ� ve D�j�talleşme Ortak Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�n amacına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma
şekl�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 6 ncı, 7 nc� ve

ek 43 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Koord�natör Ün�vers�te: Kırklarel� Ün�vers�tes�n�,
c) Merkez: Kırklarel� Ün�vers�tes�, Burdur Mehmet Ak�f Ersoy Ün�vers�tes� ve Tek�rdağ Namık Kemal

Ün�vers�tes� Gıda Arzı Güvenl�ğ� ve D�j�talleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
ç) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
d) Ortak Ün�vers�teler: Koord�natör Kırklarel� Ün�vers�tes� �le Burdur Mehmet Ak�f Ersoy Ün�vers�tes� ve

Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes�n�,
e) Ortaklık protokolü: Merkez�n amacı ve öncel�kler�, ortaklığın tanımı, Merkez�n f�z�kî alt yapısına �l�şk�n

planlamaları, ortak �nsan kaynakları yönet�m�, tarafların hak ve yükümlülükler�, �şlet�m usuller�, mal� ve ayn� katkı
oranları, f�kr� mülk�yet haklarının paylaşımına �l�şk�n çerçeve hükümler�n yer aldığı protokolü,

f) Proje: Merkez bünyes�nde desteklenen ve yürütülen projeler�,
g) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı, ülkem�z�n �ht�yaçlarına odaklanarak gıda arzı güvenl�ğ� ve d�j�talleşme

konusunda b�l�msel ve teknoloj�k gel�şmeye katkı sağlayacak n�tel�kte araştırma, gel�şt�rme ve uygulama yapmaktır.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Gıda arzı güvenl�ğ� kapsamında tüm �nsanların �ht�yaç duyduğu akt�f ve sağlıklı b�r yaşam �ç�n beslenme

�ht�yaçlarını, gıdalara yeterl� ve güvenl� b�r şek�lde ulaşab�lmeler�n� sağlayacak araştırma, gel�şt�rme ve uygulamaları
yapmak.

b) Tarım, gıda ve hayvancılık ürünler�ne f�z�ksel ve ekonom�k er�ş�m� kolaylaştırmak amacıyla yerl� ve m�ll�
çözümler üreteb�lmek.

c) Tarım, gıda ve hayvancılık konularında b�l�msel araştırmalar yaparak kend�ne yeteb�len b�r ülke olma
hedef�ne katkı sağlamak.

ç) Merkez bünyes�nde bel�rlenen stratej�k hedeflere ulaşmak amacıyla yapılacak Ar-Ge çalışmalarında, �nsan
kaynağı ve altyapı �mkânları dâh�l �ht�yaç duyulan kaynakların �sraf ed�lmeks�z�n ortaklaşa b�r şek�lde etk�n ve ver�ml�
kullanılmasını sağlamak.
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d) Gıda arzı güvenl�ğ� konusunda ulusal hedef ve pol�t�kaların bel�rlenmes�ne yönel�k çalışmalar yapmak.
e) Üret�c�, ç�ftç�, sanay�c� ve tüket�c�y� buluşturan b�r d�j�tal platform tasarlamak.
f) Tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında d�j�talleşme �le makro ve m�kro düzeyde doğru ve güven�l�r ver�

tem�n�n� sağlayarak tarladan çatala kadar olan tedar�k z�nc�r�n�n �zleneb�l�rl�ğ�n� sağlamak amacına yönel�k çalışmalar
yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevler�
MADDE 8 – (1) Müdür, Koord�natör Ün�vers�te Rektörü tarafından Merkez�n faal�yet alanlarına uygun b�r

b�l�m dalında tam zamanlı çalışan Koord�natör Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r.
Süres� b�ten Müdür aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkez�n yıllık bütçe, personel ve ek�pman �ht�yaçlarını bel�rleyerek Yönet�m Kuruluna sunmak.
ç) Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� olarak her yılın �lk ayı �ç�nde Yönet�m Kuruluna rapor vermek.
d) Yönet�m Kurulunun vereceğ� d�ğer görevler� yapmak.
Yönet�m Kurulu ve görevler�
MADDE 9 – (1) Yönet�m Kurulu; Koord�natör Ün�vers�ten�n üst düzey yetk�l�s� başkanlığında, Koord�natör

ve Ortak Ün�vers�teler�n Rektörler� tarafından kend� ün�vers�teler�n�n kadrolu öğret�m üyeler� arasından tekl�f ed�len
�k�şer öğret�m üyes� (6 k�ş�) �le bu ün�vers�teler�n b�rer üst düzey yetk�l�s� (3 k�ş�) olmak üzere toplam 9 k�ş�den oluşur.
Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Görev süres� dolan üye tekrar görevlend�r�leb�l�r.

(2) Koord�natör ve Ortak Ün�vers�teler bel�rled�kler� üyey� gerekl� durumlarda d�ğer Ortak Ün�vers�telere
b�ld�rmek koşuluyla değ�şt�reb�l�rler. Üyen�n görev süres� dolmadan üyel�kten ayrılması veya herhang� başka b�r
sebeple üyel�ğ�n boşalması hal�nde Koord�natör ve Ortak Ün�vers�teler yen� üye görevlend�r�r.

(3) Yönet�m Kurulu salt çoğunlukla yılda en az b�r defa toplanır. Elektron�k ortamda yapılacak toplantılarda
kullanılacak platformlar Merkez yönet�m� tarafından bel�rlen�r. Yönet�m Kurulu toplantılarının yer� ve zamanı Ortak
Ün�vers�teler�n öner�s� de alınarak Koord�natör Ün�vers�te tarafından bel�rlen�r.

(4) Yönet�m Kurulu, oyçokluğuyla karar alır. Eş�tl�k durumunda Yönet�m Kurulu Başkanının oyu yönünde
karar alınmış sayılır.

(5) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� olarak çalışma/proje grupları oluşturmak, bu grupların başkanlarını

bel�rlemek ve çalışmalarını denetlemek.
b) Müdürün yıllık faal�yet dönem� sonunda hazırlayacağı faal�yet raporunu değerlend�rmek.
c) Merkez�n araştırma, gel�şt�rme ve uygulama faal�yetler�n� gözden geç�rerek Merkez�n çalışma alanını

�lg�lend�ren konularda kararlar almak.
ç) Merkez�n �ht�yaç duyduğu bütçe, personel ve ek�pman �ht�yaçlarına �l�şk�n kararları almak ve Ortak

Ün�vers�teler�n Rektörler�ne tekl�fte bulunmak.
d) Merkezde yürütülen faal�yetler�n, bu Yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�ne uygun olarak, daha

etk�n ve ver�ml� şek�lde yürütülmes� �ç�n gerekl� kararları ve önlemler� almak.
e) Merkez�n faal�yetler�n�n stratej�k plana uygunluğunun �zlenmes�n� sağlamak.
f) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezler� İzleme ve Değerlend�rme Kom�tes�nce �stenen gel�şme raporu ve

gerek�rse Merkez�n performans değerlend�rmes�yle �lg�l� ölçütlere �l�şk�n b�lg�lere son hal�n� vererek Ortak Ün�vers�te
Rektörler�n�n onayına sunmak.

g) Merkez�n amacı doğrultusunda çeş�tl� kurum ve kuruluşlarla �ş b�rl�ğ�n� sağlamak.
Danışma Kurulu ve görevler�
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkez�n faal�yet alanlarında araştırma ve uygulamaları �le b�r�k�me sah�p

öğret�m üyeler�, Merkez�n faal�yet alanlarıyla �lg�l� kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının tems�lc�ler� arasından
en fazla on beş üyeden oluşur. Bu üyeler; Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r ve Danışma Kurulu üyel�ğ�ne üç
yıllığına davet ed�l�r. Süres� b�ten üye yen�den Danışma Kurulu üyel�ğ�ne davet ed�leb�l�r.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Salt çoğunlukla toplantı yapılır. Müdürün
yokluğunda Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulunun kararları tavs�ye
n�tel�ğ�nded�r.

(3) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
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a) Yönet�m Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-gel�şt�rme projeler�, sektör �ş b�rl�kler� ve
uygulama etk�nl�kler� �le �lg�l� görüş b�ld�rmek, değerlend�rmelere dayanarak öner�lerde bulunmak.

b) Yılda en az b�r defa toplanarak Merkez�n çalışmaları hakkında değerlend�rmeler yapmak, yen� çalışmalar
konusunda görüş ve öner�ler�n� Yönet�m Kuruluna b�ld�rmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulu tarafından Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� olarak Ar-Ge çalışmaları

yapmak, proje hazırlamak ve yürütmek amacıyla oluşturulur. Çalışma grupları, n�tel�kler� Yönet�m Kurulunca
bel�rlenmek suret�yle Koord�natör ve Ortak Ün�vers�teler�n öğret�m elemanlarından ve Merkez�n faal�yet alanlarında
uzmanlığı bulunan �dar� personelden oluşturulab�l�r. Çalışma gruplarının başkanları, Yönet�m Kurulu tarafından
Koord�natör ve Ortak Ün�vers�teler�n akadem�k personel� arasından bel�rlen�r. Çalışma grubu başkanları Müdüre karşı
sorumludur.

Ün�vers�te dışındak� kuruluşlarca desteklenen projeler
MADDE 12 – (1) Koord�natör Rektörü, Ün�vers�te dışındak� kuruluşlarca desteklenen ve Yönet�m Kurulu

tarafından öner�len projelere �l�şk�n sözleşmeler� �mzalamaya yetk�l�d�r.
F�kr� ve sına� mülk�yet hakları
MADDE 13 – (1) Merkez bünyes�nde yürütülen çalışmalarda oluşab�lecek tüm f�kr� ve sına� mülk�yet hakları

hakkında 5/12/1951 tar�hl� ve 5846 sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu, 22/12/2016 tar�hl� ve 6769 sayılı Sına�
Mülk�yet Kanunu ve �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır. Emred�c� hükümler saklı kalmak şartıyla f�kr� ve sına�
mülk�yet haklarının Ortak Ün�vers�teler arasında ve Ortak Ün�vers�teler �le eser ve buluş sah�pler� arasındak�
paylaşımı; ortaklık protokolü hükümler� çerçeves�nde yapılacak sözleşme �le bel�rlen�r.

(2) Merkez bünyes�nde yürütülecek olan ortak projelerde; Ortak Ün�vers�telerden herhang� b�r� tarafından
sözleşme önces� ed�n�lm�ş, patent�, f�kr� mülk�yet� alınmış veya başvuru sürec�ndek� ürünler �le bunlara �l�şk�n, tekn�k
b�lg� ve becer�ler ortak projelerde kullanılab�l�r ancak tüm hakları �lg�l� ün�vers�teye a�tt�r.

Gel�rler�n paylaşımı
MADDE 14 – (1) Merkez kapsamında yürütülecek her türlü projeden elde ed�lecek gel�rler�n paylaşımı

hususunda Yönet�m Kurulu tarafından alınacak kararlar Ortak Ün�vers�teler�n Yönet�m Kurulu kararlarına bağlı olarak
�şlerl�k kazanır.

Harcamalar
MADDE 15 – (1) Merkez�n �ht�yacı olan mak�ne/ek�pman/donanım/yazılım/sarf malzemes�/h�zmet alımları

�şlemler�, Koord�natör Ün�vers�te B�l�msel Araştırma Projeler� B�r�m� ve Yönet�m Kurulu koord�nasyonu �le yürütülür.
Ek�pman ve dem�rbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez�n çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve h�zmetler

kapsamında alınan her türlü alet, ek�pman ve dem�rbaşlar Merkez h�zmetler�nde kullanılır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 17 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Koord�natör Ün�vers�te Rektörüdür. Rektör bu yetk�s�n�

devredeb�l�r.
Merkez k�ml�ğ�
MADDE 18 – (1) Koord�natör ve Ortak Ün�vers�teler; Merkez�n adını, logosunu ve Merkez�n k�ml�ğ�n�

çağrıştıran her türlü �şaret� ancak Yönet�m Kurulunun veya Yönet�m Kurulu tarafından bu konuda yetk�lend�r�lm�ş
b�r�m�n onayıyla kullanab�l�rler.

(2) Koord�natör ve Ortak Ün�vers�teler, bu Yönetmel�kte ve �lg�l� mevzuatta yer alan düzenlemeler saklı
kalmak kaydıyla ve �ş�n n�tel�ğ�nde aks� anlaşılmadıkça, Merkez bünyes�ndek� çalışmaları, Merkez �le �lg�l� �dar�,
tekn�k ve t�car� b�lg�ler� g�zl� tutmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük Yönet�m Kurulu kararı �le kaldırılab�l�r.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, �lg�l� d�ğer mevzuat

hükümler� ve Yükseköğret�m Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kırklarel� Ün�vers�tes�, Burdur Mehmet Ak�f Ersoy

Ün�vers�tes� ve Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Rektörler� b�rl�kte yürütür.

 
 


