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MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE MUĞLA  SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

RERTÖRLÜĞÜ ARASINDA 

TRÜF VE DİĞER YENEBİLİR MANTARLARA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ 

 

TARAFLAR 

Madde 1- Bir tarafta Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 14 48100 Menteşe/ 

MUĞLA adresinde mukim Muğla Büyükşehir Belediyesi (Aşağıda kısaca BELEDİYE olarak 

anılacaktır.) ile diğer tarafta Kötekli Mahallesi 48000 Menteşe / MUĞLA adresinde mukim Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü (Aşağıda kısaca ÜNİVERSİTE olarak anılacaktır.) arasında 

aşağıdaki yazılı şartlarda anlaşmaya varılarak bu sözleşme imzalanmıştır. 

KONU 

Madde 2- Bu sözleşmenin konusu; Muğla ilinde doğal olarak yetişen ya da kültürü yapılan trüf 

mantarı (Tuber sp.), çıntar (Lactarius sp.), kuzugöbeği (Morchella sp.), istiridye mantarı 

(Pleurotus ostreatus), reishi (Ganoderma lucidum) mantarı vb diğer yenebilen mantarların 

belirlenmesi, üretimi, tanıtımı ve bu mantarlar konusunda bilimsel çalışmalar yapılarak bölge 

ekonomisine katkı sağlayacak ürünlerin oluşturulması için işbirliği yapılmasıdır.  

AMAÇ 

Madde 3- Bu sözleşme ile mantarlar konusunda bilimsel çalışmalar yapılarak bölge 

ekonomisine katkı sağlayacak ürünlerin oluşturulması amaçlanmaktadır.  

YASAL DAYANAK 

Madde 4- Bu sözleşme, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 10/7/2004 

tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesinin son fıkrası (Ek 

fıkra:12.11.2012-6360/7 md.), 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci 

maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi 

Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 7’nci Maddesinin 1. 

Fıkrasının (h) bendine ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.04.2019 tarihli ve 88 sayılı 

kararına dayanarak hazırlanmıştır. 

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Madde 5- (1)Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yükümlülükleri 

a) Belediye, Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi’nde Trüf Laboratuvarının 

amacına uygun bir şekilde kurulması için Üniversite bünyesinde bulunan Trüf Uygulama ve 

Araştırma Merkezi ile işbirliğinin sağlanmasını taahhüt eder, 

b) Belediye, kurulacak olan laboratuvarın her türlü makine, cihaz, ve ekipman ve sarf 

malzemeleri ile birlikte temin edilmesini taahhüt eder, söz konusu işlemler Taşınır Mal 

Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.  

c) Belediye, laboratuvarda iş, işlem, projelerin yürütülmesi ve Üniversite ile koordinasyonun 

sağlanması için teknik personel görevlendirmeyi taahhüt eder, 

ç) Belediye, iş, işlem ve projelerde kullanılacak bitki materyallerinin, tohum ve anaçlarının 

teminini taahhüt eder, 

d) Belediye, yürütülecek iş, işlem ve bilimsel araştırmaların arazi şartlarında uygulanabilmesi 

amacıyla Belediye’ye ait Trüf Deneme Bahçesi’nin Üniversite ile birlikte kullanılmasını 

taahhüt eder, 

e) Belediye, arazi çalışmaları için personel ve araç görevlendirmeyi taahhüt eder, 

f) Belediye, üretim ve üretici eğitim çalışmaları için uygun arazi teminini ve bu arazide Sera, 

mantar serası, sulama sistemleri vb. gerekli üretim altyapısının oluşturulmasını taahhüt eder, 
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g) Belediye, işbirliğine ilişkin çalışma sonuçlarının Belediye’ye ait sosyal medyada, yerel ve 

ulusal basında haber ve duyurularının yapılmasını ve basılı doküman yapılmasını taahhüt eder, 

h) Belediye, son ürün çalışmaları kapsamında Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kurutma 

Tesisi vb. tesislerin kullanımının sağlanmasını taahhüt eder, 

ı) Belediye, Belediye’ye ait arazi ve/veya seralarda üretilip hasat edilecek trüf ve diğer 

mantarlardan bilimsel araştırmalarda kullanacak miktarı öncelikle Üniversiteye vermeyi 

taahhüt eder, 

i) Belediye, ortak çalışmalar kapsamında Belediye’ye ait arazi ve/veya seralarda üretilip 

hasat edilecek trüf ve diğer mantarlardan bilimsel araştırmalar için ayrılan miktardan kalan 

kısmını işleme ve kurutma vb. işlemlerini yaparak/yaptırarak katma değeri yüksek ürün şekline 

dönüştürmeyi ve belirlenecek bir kooperatif vasıtasıyla halka satışını yapmayı taahhüt eder. Bu 

ürünler Belediyenin kooperatif desteklemeleri kapsamında belirlenecek olan bir kooperatife 

hibe edilecek ve ürünlerin satışından elde edilecek gelir kooperatife ait olacaktır. 

(2)Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin Yükümlülükleri 

a) Üniversite, işbirliği kapsamında arazi ve eğitim çalışmalarında bilimsel katkı için öğretim 

elemanı görevlendirmeyi taahhüt eder, 

b) Üniversite, bünyesindeki Trüf Uygulama ve Araştırmaları Merkezi ve Belediye 

bünyesinde kurulacak Trüf Araştırma Laboratuvarının koordineli çalışmasını taahhüt eder, 

c) Üniversite, bilimsel araştırma çalışmalarında, arazi ve eğitim çalışmalarında Belediye 

tarafından karşılanması o an için mümkün olmayan ancak Üniversite bünyesinde bulunan 

gerekli bilimsel ve teknik altyapının kullanılmasını taahhüt eder.  

ç) Üniversite, işbirliği kapsamında yapılan çalışmalar sonrasında üretilecek bilimsel 

faaliyetlerde Belediyenin adının geçmesini taahhüt eder.  

d) Üniversite işbirliği sonuçlarının Belediye tarafından haber ve duyurularının yapılması ve 

basılı doküman çalışmalarına katkı sağlamayı taahhüt eder, 

e) Üniversite, işbirliği konusu ile ilgili seminer, eğitim, konferans gibi etkinliklerin Belediye 

ile işbirliği içinde planlanmasını, bu konuda başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenen 

etkinliklere yine Belediye ile işbirliği içinde katılımın sağlanmasını taahhüt eder, 

f) Üniversite, çalışmalar sonucunda hasat edilecek Trüf ve diğer mantarların Üniversitenin 

bilimsel araştırmalarda kullanacağı miktarı dışındaki kısmının Belediye’ye teslimi ve bu 

mantarların hammadde-son ürün gıda analizlerinin Üniversite tarafından yapılarak son ürün 

haline dönüştürülmesi için Belediye ile işbirliği içinde çalışılmayı taahhüt eder.   

DİĞER HUSUSLAR  

Madde 6-(1) Tarafların anlaşması halinde ek protokol yapabilecek ve süre uzatımına 

gidebilecektir. 

(2) İşbirliği kapsamında belirtilen konularda taraflardan birisinin farklı alanlarda çalışmalarında 

diğer taraf teknik ve ayni yardımda bulunabilir.   

SÜRE ve SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Madde 7- Bu protokolün süresi protokolün imza tarihinden itibaren 4 (DÖRT) yıldır. Tarafların 

anlaşması durumunda protokolün süresi yenilenir. Taraflardan birinin Protokolü sona erdirmek 

istemesi halinde, bu isteğin yazılı olarak karşı tarafa tebliğ edilmesinden itibaren 60 takvim günü 

sonra Protokol feshedilmiş sayılır.  
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ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Madde 8- Bu sözleşmenin uygulanması sırasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlığın 

çözümünde Muğla Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

İMZA VE YÜRÜRLÜK 

Madde 9- Bu sözleşme 9 (dokuz)  maddeden ibaret ve 2 (iki) nüsha halinde hazırlanmış olup, 

taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  

 

İş bu sözleşme 3 (üç) sayfa ve 9 (dokuz) maddeden ibaret olup, taraflarca …/…/2020 tarihinde 

tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 

 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi     Muğla Büyükşehir Belediyesi 

Rektörü                  Başkanı 

Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK                  Dr. Osman GÜRÜN 

 

 

 

 

          Dr. Osman GÜRÜN                                 Can CANBEY                             Melda ÖZDEN                       

   Büyükşehir Belediye Başkanı                       Katip Üye                                     Katip Üye 

 


