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Atatürk Üniversitesi ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Arasındaki İş Birliği Süreçlerinin 

Özel Usul ve Esasları 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 15 Ocak 2020 tarihinde 

imzalanan İş Birliği Protokolünün “Genel Esaslar ve Tarafların Yükümlülükleri” maddesi kapsamında 

hazırlanan aşağıdaki İş Birliği Süreçlerinin yürütülmesinde Taraflar müştereken sorumlu olacak ve 

faaliyetlerini yürütürken mevzuata uygun hareket edecektir. 

 

İş Birliği Süreçleri 

 Üniversitenin bulunduğu bölgenin hayvancılık sektörü ve endüstriyel kalkınmasına yapılacak katkıları 

en üst düzeye çıkarmak amacıyla, Et ve Süt Kurumu bünyesinde bulunan kombinalara ait tesislerin ve 

laboratuvar alt yapısının ortak kullanımına yönelik iş birliği yapılması, 

 Üniversitenin ve kurumun kendi kurum içi hizmetlerinde, envanterinde/alt yapısında bulunan 

makine/teçhizat ve laboratuvarların taraflarca ücretsiz açık erişimin sağlanması, 

 Üniversite bünyesinde bulunan bilgi kaynaklarına (kütüphane/elektronik kütüphane vb.) kurum 

personelinin erişiminin sağlanması, 

 Tarafların talep etmeleri halinde personeline, öğrencilerine veya kurum dışı katılımcılara eğitim 

vermesi, bu eğitimlerde ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan tarafların sahip olduğu eğitim merkezleri, 

toplantı salonları, sınıf vb. (kullanımı bu çerçevede sınırlı olmak kaydıyla konaklama ve yemek gibi 

sosyal imkânların) kullanılmasının sağlanması, 

 Üniversite, enstitü ve sanayi kuruluşlarının birlikte araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif 

katılımını sağlayacak programlar ve projeler geliştirmeleri için iş birliği yapılması, 

 Üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin derslerini, mesleki 

eğitimlerini ve araştırma konularını gerçekleştirebilmeleri ve stajlarını yapmaları amacıyla Kurum 

kombinalarına ait tesis ve laboratuvarlarından faydalanabilmeleri, 

 Endüstriyel et ve süt ürünleri üretiminde katma değer sağlayacak alanlarda analiz ve çalışmalar 

yapılması, 

 İş birliği çerçevesinde ortak geliştirilecek AR-GE projelerinin, çalışmaların ve tezlerin bir kısmının Et 

ve Süt Kurumu bünyesinde yılda 2 kez yayımlanan “Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi’nde 

yayımlanması, 

 İş birliği süresince en az bir kongre, sempozyum veya çalıştaylardan birinin düzenlenmesi, 

 Üniversite ve kurumun yılda en az 1 kez değerlendirme toplantısı yapması, 

 Eğitim amaçlı hazırlanacak kitap, el kitabı, broşür vs. materyallerin ortak hazırlanması, 

 

İş Birliği Süreçlerinin Özel Usul ve Esasları ….. /….. / 2022 tarihinde iki (2) nüsha olarak 

imzalanmıştır.  

TARAFLAR 
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