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YÖNETMELİK

Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�nden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE GIDA
ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Beslenme ve Gıda

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, 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; Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Beslenme ve Gıda Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, 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 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: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Beslenme ve Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Rektör: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Ün�vers�te: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Yapılan gıda anal�zler�nden çıkan sonuçlar net�ces�nde, b�r çok hastalık �ç�n d�yet tedav�ler�n�n daha etk�n

planlanmasını sağlamak.
b) Yapılacak vücut anal�zler� �le vücut b�leş�mler�n� değerlend�rerek etk�n beslenme programları hazırlamak.
c) Duyusal anal�z paneller� kurularak sağlıklı standart tar�feler ve yen� gıda formülasyonları gel�şt�rmek.
ç) Gerek bölgesel gerek ulusal düzeyde yürütülecek kl�n�k ve b�l�msel araştırmalar �le sağlıklı yaşamın

sürdürülmes� ve gel�şt�r�lmes� �ç�n yapılması gereken faal�yetler� bel�rlemek.
d) Obez�te, d�yabet, kard�yovasküler hastalıklar, kanser, demans g�b� kron�k hastalıklardan korunma ve

mücadele kapsamında beslenme ve bes�nler �le �lg�l� b�rçok araştırmayı planlanmak, gerçekleşt�rmek ve bu konudak�
çalışmaları desteklemek.

e) Geleneksel gıdalarla b�rl�kte endüstr�yel gıdaların da bes�nsel değer�n�n bel�rlenmes�ne yönel�k araştırmalar
yapmak.

f) Makro ve m�kro bes�n ögeler�n�n, bes�n takv�yeler�n�n, bes�nsel toks�nler�n, bes�nlerde kend�l�ğ�nden ya da
herhang� b�r �şlem sonrası meydana gelen son ürünler�n metabol�zma, �nsan vücut kompoz�syonu ve �nsan sağlığına
yönel�k etk�ler� üzer�ne araştırmalar yapmak.

g) Gıda h�jyen� ve güvenl�ğ� kapsamında araştırma ve gel�şt�rme çalışmalarında bulunmak.
ğ) K�ş�ye ve özel durumlara özgü beslenme konusunda araştırmacı yet�şt�rmek.
h) Beslenme araştırmaları üzer�nden ç�ftç�lere ve gıda f�rmalarına b�l�msel destek sunmak.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) K�ş�ye özgü, hastalık ve sağlık durumlarında beslenme ve bes�nler konusunda araştırma ve uygulamaya

yönel�k �lg�l� mevzuatında �z�n ver�lm�ş olan eğ�t�mler� vermek.



b) Bes�nler�n, bes�n ögeler�n�n, toks�nler�n, bes�nlerde kend�l�ğ�nden ya da herhang� b�r �şlem sonrası meydana
gelen son ürünler�n hem sağlıklı hem de hastalığı olan b�reylerde sağlık üzer�ne etk�s�n� bel�rlemek �ç�n yöntemler
gel�şt�rmek, bu yöntemler� uygulanab�l�r hale get�rmek �ç�n gerekl� alt yapı �mkanlarını sağlamak ve laboratuvarlar
kurmak, bu �mkanları araştırmacıların kullanımına sunmak, d�ğer ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma
merkezler� ve laboratuvarlarla �ş b�rl�ğ� �ç�nde uygulama, eğ�t�m ve araştırmalar yapmak.

c) Beslenme ve bes�nlerle �lg�l� ulusal ve uluslararası düzeylerde b�l�msel araştırma projeler� hazırlamak, bu
projeler� gerçekleşt�rmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

ç) Merkez�n amaçları doğrultusunda yurt �ç� ve yurt dışındak� b�l�msel çalışma ve araştırma projeler�n�
desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, sem�ner, panel, kurs ve benzer� b�l�msel
etk�nl�kler düzenlemek, bunları desteklemek ve Merkezde görev yapan araştırmacıların bu etk�nl�klere katılımını
sağlamak.

d) Beslenme ve gıda b�l�m� alanlarında yen�l�kç� araştırmacılar yet�şt�r�lmes�n� desteklemek.
e) Öncel�kle beslenme ve d�yetet�k olmak üzere; tıp ve sağlık b�l�mler� fakülteler�nde eğ�t�m gören öğrenc�lere

tüm beslenme konularını kapsayan eğ�t�m vermek.
f) Sağlıklı beslenme konusunda toplum b�l�nc�n� artırmaya yönel�k projeler üretmek.
g) Beslenme b�l�m� �le �lg�l� ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından oluşturulan her türlü yazılı, basılı,

elektron�k, görsel ve �ş�tsel eserler� rapor, bülten, k�tap, derg�, broşür, makale, tebl�ğ, f�lm, res�m, slayt, mult�medya
ürünü ve benzer� şek�llerde sürel� veya süres�z olarak yayımlamak.

ğ) Merkez�n amaçları �le �lg�l� Yönet�m Kurulunca kabul ed�len 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, Ün�vers�ten�n öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r.

Görev süres� sona eren Müdür, aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından b�r k�ş� Müdürün

öner�s� üzer�ne Rektör tarafından müdür  yardımcısı olarak görevlend�r�l�r. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı
zamanlarda Müdüre vekalet eder. Müdür gerekt�ğ�nde yardımcısının değ�şt�r�lmes� �ç�n Rektöre tekl�fte bulunab�l�r.
Müdürün görev� sona erd�ğ�nde müdür yardımcısının da görev� sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla görev�n�n başında bulunamadığı durumlarda görev� sona erer.
Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündem�n� bel�rlemek, Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönet�m Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
ç) Merkez� amaçlar doğrultusunda yönetmek.
d) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını düzenlemek ve Yönet�m

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkeze bağlı b�r�m, çalışma ve proje gruplarının yönet�c�ler�n� bel�rlemek �ç�n Yönet�m Kuruluna öner�de

bulunmak; b�r�m ve grup çalışmalarında �ş b�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak.
f) Onaylanan çalışma programlarını uygulamak.
g) Personel görevlend�r�lmes�yle �lg�l� tekl�fler� Rektöre sunmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı �le Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından

Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından üç yıllığına görevlend�r�len üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
Süres� b�ten üyeler tekrar görevlend�r�leb�l�r. Herhang� b�r nedenle görev�nden ayrılan üyen�n yer�ne kalan sürey�
tamamlamak üzere aynı yöntemle yen� b�r üye görevlend�r�l�r. Yönet�m Kurulu, yılda en az �k� kez veya Müdürün
çağrısı üzer�ne gerekt�ğ�nde toplanır. Yönet�m Kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışmaları ve yönet�m� �le �lg�l� kararlar almak.
b) B�r�m, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma �lkeler� �le �lg�l� usul ve esasları bel�rlemek.
c) B�r�m, çalışma ve proje gruplarının faal�yetler�n� denetlemek.



ç) Sunulan projeler�n Merkez�n amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler �ç�n
çalışma ortamı hazırlamak.

d) Yurt �ç� ve yurt dışı �ş b�rl�ğ� �lkeler�n� bel�rlemek ve öner�ler�n� karara bağlamak.
e) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla �lg�l� araştırıcı, tel�f, patent g�b� haklara a�t

esasları, gel�rler�n dağılım ve kullanım şek�ller�n� �lg�l� mevzuata göre tesp�t etmek.
f) Müdürün önereceğ� veya Yönet�m Kuruluna get�receğ� �şler hakkında karar almak.
g) Rektöre sunulacak olan Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını

görüşmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� çalışmaları

bulunan k�ş�ler �le Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından Müdür tarafından öner�len ve Rektör tarafından
görevlend�r�len en az üç, en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kurulunun görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üye tekrar
görevlend�r�leb�l�r.

(2) Danışma Kurulu, her yıl kasım ayı �ç�nde olağan olarak veya gerekt�ğ�nde Müdürün davet� üzer�ne
olağanüstü olarak toplanır. Toplantılar, davete �cabet etm�ş üyelerle yapılır; toplantı ve karar n�sabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görev�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görev�; Merkez�n çalışma alanlarıyla �lg�l� öner�lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

B�r�mler, çalışma ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkez�n amaçları doğrultusunda, faal�yet alanlarıyla �lg�l� çeş�tl� b�r�mler, çalışma ve proje

grupları oluşturulab�l�r.
(2) B�r�mler, Yönet�m Kurulunun tekl�f� ve Rektörün onayıyla kurulur. B�r�m yönet�c�s� ve çalışacak elemanlar

en fazla üç yıllık süre �ç�n Yönet�m Kurulunun tekl�f� üzer�ne Rektörün onayıyla görevlend�r�l�r. Süres� b�tenler
yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(3) Çalışma ve proje grupları Müdürün tekl�f� üzer�ne Yönet�m Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma ve proje
grubu yönet�c�s� ve çalışanları Müdürün tekl�f� üzer�ne Yönet�m Kurulunun onayıyla ve bel�rl� b�r süre �ç�n
görevlend�r�l�r. Süres� b�tenler aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(4) B�r�mler �le çalışma ve proje grupları Yönet�m Kurulunun bel�rlem�ş olduğu usul ve esaslar dâh�l�nde
faal�yetler�n� sürdürür.

Personel �ht�yacı
MADDE 15 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes� uyarınca, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�len personel tarafından karşılanır.
Mekân, araç ve gereçler
MADDE 16 – (1) Merkez�n h�zmetler�n� yer�ne get�reb�lmes� �ç�n gerekl� mekân, araç ve gereç �ht�yacı �lg�l�

mevzuat hükümler�ne göre Rektör tarafından karşılanır.
(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım, dem�rbaş ve

araçlar Merkez�n kullanımına tahs�s ed�l�r.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 17 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� kısmen veya tamamen Müdüre

devredeb�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato

kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


