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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ  

İLE 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARASINDA 

TARIMSAL AMAÇLI TOPRAK, BİTKİ VE SULAMA SUYU ANALİZ 

LABORATUVARININ ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

 

Madde 1. Taraflar  

Bu protokolde taraflar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’dir 

Madde 2. Tebligat Adresi 

Bu Protokole ilişkin olarak yapılan bütün yazışma ve tebligatlar aşağıdaki adreslere iletilir. 

Adres değişikliği yazılı olarak tebliğ edilmediği sürece bu adreslere yapılan bildirimler geçerlidir. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tebligat Adresi: Kötekli Mahallesi 48000 Menteşe/Muğla 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tebligat Adresi: Şeyh Mahallesi Belediye Sokak Belediye Merkez Hizmet 

Binası 48000 Menteşe/MUĞLA 

Madde 3. Amaç 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak olan 

Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz laboratuvarında; Topraklarda (fiziksel, 

kimyasal özellikleri ve bitki besin elementleri durumları) Bitkilerde (yaprak analizleri ile bitkilerin 

bitki besin elementleri durumları) ve Tarımsal Amaçlı Sularda su kalitesinin belirlenmesi amacıyla 

gerekli analizlerin yapılarak rapor haline getirilmesi. Ayrıca; 

a) İlimiz için stratejik öneme sahip ürünlerin verim ve kalitenin arttırılmasına yönelik toprak 

verimliliği ve dengeli bitki besleme programları oluşturulması, bu çalışmaların üreticiler 

tarafından sürdürebilir olması için İlimizde her ürüne yönelik pilot çalışmaların Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer Kamu Kurum ve kuruluşlarıyla 

ortak olarak yapılması, 

b) Tarım sektöründe, sorunlara bilimsel çözümler üretilmesi yanında toprak, bitki ve su 

kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, toprak bilimi, bitki yetiştiriciliği ve tarımsal verimliliğin 

arttırılmasına yönelik bitki besleme alanlardaki gelişmelerin yakından takip edilerek bunların 

sahada üreticilerimize aktarımının sağlanması ve sorunların çözümüne yönelik Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Merkezinde faaliyette olan laboratuvarlarla 

koordineli olarak diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile araştırma, geliştirme projelerinin 

yürütülmesi, 

 

Madde 4. Kapsam 

Bu Protokol; Tarımsal amaçlı toprak, bitki ve sulama suyu analiz çalışmalarını yürütecek 

laboratuvarın; kuruluş esasları, teknik özellikleri, çalışma şekli ve çalışma alanları ile ilgili hususları 

ve aynı zamanda İlimize ait ekonomik değere sahip tarımsal ürünlerde güçlü markaların yaratılması 

amacıyla yapılan araştırma sonuçlarının üretime aktarılması için teknik personel ve üreticilere yönelik 

eğitim, bilgilendirme amaçlı toplantıları, yayım ve demonstrasyon çalışmalarını kapsamaktadır. 
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Madde 5. Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarında Kullanılan 

Alet ve Teçhizatlarına Mülkiyet Durumu 

 Laboratuvara alınan araç ve gereçlerin (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi için EK 1 de 

belirtilen ve Muğla Büyükşehir Belediyesi için Ek 2 de belirtilen) mülkiyeti araç gereçleri alan tarafta 

kalacak olup, Laboratuvardaki tüm araç ve gereçler iki tarafın ortak kullanımına açık olacaktır. 

Protokolün sona ermesi durumunda tarafların mülkiyetinde olan alet ve teçhizatlar taraflara iade 

edilecektir. 

Madde 6. Analiz Ücretlerinin Belirlenmesi 

a) Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki Ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarında yapılacak toprak, bitki 

ve su analiz ücretleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 

ortak görüşü ile belirlenecek ve her yıl revize edilecektir. 

b) Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen toprak, bitki ve su analizleri ücretsiz 

yapılacaktır. 

Madde 7. Yükümlülükler 

Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki Ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarının kurulmasında; 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin bu protokol kapsamındaki iş ve işlemlerin 

yürütülmesindeki yükümlülükleri 

a) Ek 1’de yer alan maddelerdeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

b) Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analizlerinin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Araştırma Laboratuvarı Merkezinde faaliyet göstermesi, 

c) Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne tarımsal amaçlı toprak, bitki, 

sulama suyu ve gübre analizleri için Yetkilendirme Belgesinin alınması ve Laboratuvar 

sorumlusunun atanması, 

d) Teknik Personel, Yardımcı Teknik Personel ihtiyacının Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi veya 

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilmesi,  

e) İlimizin tarımsal üretim alanlarının bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında 

değerlendirilebilmesi amacıyla toprak, bitki, su ve gübre analizlerinin yapılması, analiz 

raporunun hazırlanması, sonuçların yorumlanması, bitki besin elementlerinin üretimdeki önemi 

ile ilgili kurs, toplantı, seminer, çalıştay, konferans gibi eğitim çalışmalarının Muğla Büyükşehir 

Belediyesi ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarla ortak yürütülmesi, 

f) Laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarının İlimiz Topraklarını, yeteneklerine göre 

sınıflandırılması amacıyla haritaya işlenmesi ve bu bilgilerin bilgisayar programıyla arşivlenmesi 

ve istenildiği takdirde tüm verilerin Muğla Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılması, 

g) Protokol kapsamındaki çalışmalar için afiş, broşür gibi tanıtım materyallerin hazırlanması ve 

toplantılar için toplantı salonunun tahsis edilmesi, 

Muğla Büyükşehir Belediyesinin bu protokolün kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde 

Yükümlülükleri  

a) Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki Ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarının kuruluş amacıyla 

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıklı mutabakat ile Makine, Teçhizat ve 

Kimyasal Malzemelerin alınması 

b) Teknik Personel, Yardımcı Teknik Personel ihtiyacının Muğla Büyükşehir Belediyesi veya 

Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi tarafından görevlendirilmesi,  

c) Sürdürülebilir tarım ve çevresinin korunmasını sağlamak amacıyla üretim kaynaklarının 

geliştirilmesi, pazarlanması, su kaynaklarının korunması geliştirilmesi, sürdürülebilir ve 

alternatif tarım ürünlerinin üretilmesi ile ilgili projeler hazırlanması-hazırlatılması,  
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d) Tarımsal faaliyetlerde eğitim çalışmalarını ve yayın faaliyetlerini yapmak ve desteklemek, 

e) Alternatif ürünler yetiştirilmesi için demonstrasyon faaliyetlerinde bulunulması, 

f) İlimiz tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasında, tarıma dayalı sanayiler ve pazarlama 

kanalları, özellikle tarım borsaları sisteminin ve hallerin geliştirilmesine, ulusal pazarda ve 

topluluk pazarında rekabet gücünün artırılması için araştırma ve çalışmalara katkıda 

bulunması,  

g) Protokol kapsamındaki Tarımsal ürün gelirlerinin artırılması amacıyla araştırma faaliyetleri 

yapmak,  kurslar düzenlemek ve kurslara katılmak, çalışmalar için afiş, broşür gibi tanıtım 

materyallerin hazırlanması,  

h)  Üreticilerden toprak örneklerin alınması ve basit analizlerin sahada yapılacak şekilde bir 

aracın görevlendirilmesi, 

i) Organik ve iyi tarım yönteminin yaygınlaşması için eğitim düzenlenmesi, 

 

Madde 8.  Dayanak 

Bu Protokol, Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7'nci Maddesinin son fıkrası, 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 75’inci Maddesinin (a) bendi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 

10.02.2015 tarihli 53 sayılı karar ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi 

Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci Maddesinin (h) bendine dayanarak düzenlenmiştir. 

Madde 9. İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar 

İl düzeyinde yürütülecek bilimsel çalışmaları planlamak, uygulamada karşılaşılan problemleri 

çözüme kavuşturmak, genel politikalar belirlemek amacıyla toplantı gündemini ve toplantı yerinin 

tarafların kendi aralarında belirleyeceği yer ve zamanlarda değerlendirme toplantıları yapılacak olan 

kamu kurum ve kuruluşlar; 

 Muğla, Fethiye, Milas, Marmaris, Bodrum Ticaret ve Sanayi Odaları, 

 Muğla Ticaret Borsası, 

 İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri  

 Menteşe, Milas, Fethiye, Seydikemer, Bodrum, Yatağan Ortaca, Kavaklıdere, Dalaman, Ula ve 

Köyceğiz Ziraat Odaları, 

 Güney Ege Kalkınma Ajansı 

 Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi, 

 Zeytinyağı, domates ve narenciye üretimi ve ihracatını yapan firmalar, kooperatifler, birlikler, 

dernekler ve Fethiye Batı Akdeniz Karaçulha Hal Birliği’dir. 

 

Madde 10. Protokolde Belirtilmeyen Diğer Hususlar 

a) Protokolde hüküm altına alınmayan hususlar, taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve 

uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümlenir. 

b) İşbu protokol maddelerinde yapılacak değişiklikler tarafların yetkililerince yazılı olarak 

yapılmadıkça geçerli olmayacaktır. 

c) Taraflar, işbu protokolden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın yazılı 

muvakkatini almadan üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. 

d) Bu protokolden doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Muğla Mahkemeleri ve İcra 

Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

 



          

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Büyük Şehir Belediyesi İşbirliği Protokolü (2020) Sayfa 4 

Madde 11. Protokolün Süresi ve Feshi 

Bu Protokolün süresi 5 yıl olup tarafların anlaşması halinde süre 5 yıl daha uzatılabilir. 

Taraflardan birinin Protokolü sona erdirmek istemesi halinde, bu isteğin yazılı olarak karşı tarafa 

tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün sonra Protokol feshedilmiş sayılır. 

 

Madde 12. Yürürlük 

İmza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan ve 12 maddeden oluşan iş bu Protokol, …/…/2020 

tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi                                     Muğla Büyükşehir Belediyesi 

          

Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK                       Dr. Osman GÜRÜN 

  Rektör                                                                                Başkan 

  

fatih.erdogmus
Metin Kutusu
      Dr. Osman GÜRÜN                          Can CANBEY                  İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU                      Büyükşehir Belediye Başkanı	          Katip Üye                                   Katip Üye




