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YÖNETMELİK

Malatya Turgut Özal Ün�vers�tes�nden:

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KAYISI VE KAYISI ÜRÜNLERİ
GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Malatya Turgut Özal Ün�vers�tes� Kayısı ve Kayısı Ürünler�

Gel�şt�rme 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; Malatya Turgut Özal Ün�vers�tes� Kayısı ve Kayısı Ürünler� Gel�şt�rme

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amacına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına ve yönet�m organlarının
görevler�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.

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

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Malatya Turgut Özal Ün�vers�tes� Kayısı ve Kayısı Ürünler� Gel�şt�rme Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Rektör: Malatya Turgut Özal Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Ün�vers�te: Malatya Turgut Özal Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; farklı amaçlara yönel�k kayısı çeş�t ve anaçlarının gel�şt�r�lmes� konularında

ıslah programları düzenlemek, üret�m mal�yet�n� düşürecek tarım tekn�kler�n�n gel�şt�r�lmes� ve yaygınlaştırılması
üzer�ne araştırmalarda bulunmak, kayısının meyve, çek�rdek ve tohumundan katma değer� yüksek ürünler�n
gel�şt�r�lmes�, tanıtılması ve tüket�m�n�n yaygınlaştırılması �ç�n araştırmalar yapmak, kayısı sektöründe karşılaşılan
sorunların çözümü �ç�n resm� kurum ve özel sektör kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ� yapmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Farklı amaçlara yönel�k sofralık ve kurutmalık yen� kayısı çeş�tler�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n ıslah programları

düzenlemek, yen� kayısı çeş�tler�n� tesc�l ett�rmek, yurt �ç� ve yurt dışında tanıtımını yapmak.
b) Klonal çoğaltılab�len bodur ve yarı bodur kayısı anaçlarının gel�şt�r�lmes� �ç�n türler arası melezleme ve

doku kültürü çalışmaları yapmak.
c) Acı kayısı tohumunda bulunan am�gdal�n b�leş�ğ�n�n tedav� ed�c� özell�kler� konusunda araştırmalar

yapmak, m�kroenkapülasyon yöntem�yle acı ve tatlı kayısı tohumlarından �laç ve gıda takv�yel� ürünler�n gel�şt�r�lmes�
�ç�n tıbb�-b�yok�mya, b�yomühend�sl�k ve b�yomed�kal alanlarında araştırma programları düzenlemek, gel�şt�r�len
ürünler�n etk� mekan�zmalarını araştırmak, testler�n� yapmak.

ç) Kayısı meyves�n�n katma değer�n�n artırılmasına katkı sağlayacak kayısı konserves�, pulpu, nektarı, reçel,
marmelat, m�n�mal �şlenm�ş ve dondurulmuş ürünler konusunda araştırmalar yapmak.

d) Modern kayısı yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n yen� yöntemler gel�şt�rmek, bu amaca yönel�k örnek bahçeler kurmak, yen�
tekn�kler�n yaygınlaştırılması �ç�n kayısı üret�c�ler�ne yönel�k eğ�t�m programları düzenlemek.

e) Kayısı tür ve çeş�tler�n� toplamak, muhafaza etmek, kayısı gen bankasını kurmak, moleküler tekn�kler
kullanılarak toplanan materyal�n genet�k anal�zler�n� yapmak.

f) Organ�k kayısı yet�şt�r�c�l�ğ� ve �y� tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönel�k araştırma ve eğ�t�m
çalışmaları yapmak.

g) Kayısıda meyve hasadı, pat�k ve kurutma �şlemler�nde üret�m mal�yet�n� azaltacak mekan�zasyon tekn�kler�
gel�şt�rmek ve mekan�zasyonun yaygınlaştırılmasına yönel�k eğ�t�m programları düzenlemek.

ğ) Kayısının değer z�nc�r�n�n artırılmasına yönel�k entegre tes�s, l�sanslı depoculuk, küresel rekabette
kümelenme ve �novasyon konularında resm� kurum ve özel sektörle ortak projeler yapmak.

h) Gün kurusu, organ�k ve kükürtlü kayısıların kal�tes�n� kaybetmeks�z�n uzun süre depolama �mkanlarını
araştırmak, kükürt �çer�ğ� yüksek kuru kayısıda fazla kükürdün g�der�lmes� �ç�n güven�l�r yöntemler� araştırmak ve
gel�şt�rmek.
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ı) Kayısının �nsan sağlığına faydaları konusunda b�l�msel çalışmalar yapmak, kamuoyuyla paylaşmak ve kayısı
tüket�m�n� artıracak yayım faal�yetler�nde bulunmak.

�) Kayısıda kal�te ve kalıntı anal�zler�ne yönel�k laboratuvarlar oluşturmak, bölgesel ve ulusal alanda referans
merkez� görev� üstlenmek.

j) Ün�vers�te ve üret�c�ler arasındak� �l�şk�y� güçlend�rmek ve üret�c�ler�n karşılaştıkları sorunların çözümüne
katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası b�l�msel toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak, yerl� ve
yabancı araştırıcıları kayısı üret�c�ler�yle buluşturmak.

k) Kayısı konusunda ulusal ve uluslararası yayınları toplayarak kayısı kütüphanes� ve kayısı müzes�n� kurmak,
merkez bünyes�nde bulunan yazılı ve görsel materyal� kayısı konusunda çalışma yapan araştırıcıların h�zmet�ne
sunmak.

l) Kayısı üret�m� �le �lg�l� b�l�msel araştırma, gel�şt�rme, �nceleme ve yayım faal�yetler�nde bulunmak, bu
amaçla per�yod�k yayınlar çıkarmak.

m) Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak �ç�n projeler hazırlamak ve mevcut projelere ortak olmak
suret�yle yöre ve ülkede kayısı sektörünün gel�şt�r�lmes�ne katkıda bulunmak.

n) Merkez�n amaçları ve faal�yet alanları doğrultusunda yürütülecek çalışmalarla yöresel, ulusal ve uluslararası
alanda kayısının değer kazanmasına ve gel�şt�r�lmes�ne katkıda bulunmak.

o) Merkez�n kuruluş amacı doğrultusunda kayısı �le �lg�l� d�ğer faal�yetlerde bulunmak.

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
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Merkez�n amacına uygun b�r b�l�m dalında tam gün çalışan ve

konusunda b�l�msel deney�m� �le araştırmaları olan 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 öner�s� �le Rektör, Ün�vers�ten�n öğret�m üyeler� arasından �k� k�ş�y� müdür yardımcısı olarak
görevlend�r�r. Müdür, gerekl� gördüğü hâllerde yardımcılarının değ�şt�r�lmes�n� tekl�f edeb�l�r.

(3) Müdürün görev süres� sona erd�ğ�nde yardımcılarının görev süres� de sona erer. Müdür, görev� başında
olmadığı zamanlarda, Müdürün uygun gördüğü b�r müdür yardımcısı yer�ne vekalet eder, vekalet�n altı aydan fazla
sürmes� hal�nde yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r.

(4) Müdür ve müdür yardımcıları, Yönet�m Kurulunun doğal üyes�d�r. Müdür, bu Yönetmel�kle bel�rlenen
çalışmaların düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�nden, Merkez�n bütün faal�yetler�n�n gözet�m ve denet�m�nden sorumlu
olup, her öğret�m yılı sonunda ve �sten�ld�ğ�nde, Merkez�n �şley�ş� ve faal�yetler� hakkında Rektöre rapor ver�r.

(5) Rektöre karşı sorumlu olan ve Merkez� tems�l eden Müdür, Yönet�m Kuruluna başkanlık eder, çalışmaların
düzenl� b�r şek�lde yürütülmes� ve denet�m� �le �lg�l� gerekl� tedb�rler� alır.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Çeş�tl� b�l�m alanlarından Yönet�m Kurulunda görev yapab�lecek üyeler� bel�rleyerek görevlend�r�lmes� �ç�n

Rektöre tekl�f etmek.
b) Merkez� tems�l etmek ve Yönet�m Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Yönet�m Kurulunun toplantı gündem�n� bel�rlemek ve Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak.
ç) Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak ve Merkez�n �dar� �şler�n� yürütmek.
d) Yönet�m Kurulu tarafından karar ver�len konularda gerekl� protokol ve anlaşmaları yapmak.
e) Merkez bünyes�nde oluşturulab�lecek çalışma gruplarının faal�yetler�n� düzenlemek, yürütmek, koord�ne

etmek, denetlemek.
f) Merkez�n bütçe öner�ler�n� hazırlamak ve Yönet�m Kuruluna sunmak.
g) Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� olarak her yıl Rektöre rapor sunmak.
ğ) Bu Yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�ne göre Merkez� yönetmek.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları �le Merkez�n amacına uygun çalışmalarda

bulunan Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından, Müdürün tekl�f� üzer�ne Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�len
üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev süres� b�ten Yönet�m Kurulu üyes� aynı usulle yen�den
görevlend�r�leb�l�r. Yönet�m Kurulundan görev süres� dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlend�rme sebeb�yle
toplantılara katılamayacak olan üyen�n yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere Müdürün öner�s�yle Rektör tarafından
yen� b�r üye görevlend�r�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne üç ayda en az b�r defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oyçokluğu �le alınır. Müdür, Yönet�m Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görev�, Müdüre vekâlet eden
müdür yardımcısı üstlen�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n yıllık çalışmaları �le �lg�l� plân ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
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b) Merkez�n çalışmaları ve yönet�m� �le �lg�l� kararlar almak.
c) Müdür tarafından sunulan bütçe öner�ler�n� �nceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak.
ç) Müdürün öner�s� üzer�ne Merkez�n �dar� ve tekn�k eleman �ht�yacını tesp�t etmek, karara bağlamak ve

Rektörün onayına sunmak.
d) Merkez�n yıllık faal�yet raporlarını hazırlamak.
e) Müdür tarafından gündeme alınan d�ğer konuları görüşüp karara bağlamak.
f) Yurt �ç� ve yurt dışı b�l�m, araştırma, �nceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle

�şb�rl�ğ� yaparak amaç ve görevler�ne uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleşt�rmek.
g) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkez�n faal�yet alanlarında çalışmaları olan

öğret�m elemanları ve �stekler� hal�nde, kayısı �le �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör tems�lc�ler� �le bu
konuda çalışan araştırmacılar arasından, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�len
k�ş�lerden oluşur.

(2) Görev süres� b�ten üyeler aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r.
(3) Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur.
(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne yılda en az b�r defa toplanır ve tavs�ye n�tel�ğ�nde kararlar alır.

Toplantılarda salt çoğunluk aranmaz.
(5) Müdürün öner�s� ve Danışma Kurulunun onayı �le Ün�vers�te dışından konu �le �lg�l� k�ş�ler görüşler�

alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılab�l�r.
Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Kayısı üret�m� ve pazarlanması konusunda sorunlarının çözümüne yönel�k öner�ler gel�şt�rmek.
b) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu, çalışma programını, eğ�t�m ve araştırma faal�yetler�n� değerlend�rmek ve

gelecek çalışma yılına a�t program hakkında görüş b�ld�rmek.
c) Merkez�n çalışmalarına her türlü kaynak ve desteğ�n sağlanmasında yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�

hükümler�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 15 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� uygun gördüğü ölçüde Müdüre

devredeb�l�r.
Ek�pman ve dem�rbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ek�pman ve

dem�rbaş malzemeler Merkez h�zmetler�n�n kullanımına tahs�s ed�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Malatya Turgut Özal Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


