
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ İLE KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 
STAJ/ UYGULAMA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

TARAFLAR: Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Fakülte) ile Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 
(Şirket) 

AMAÇ: Bu protokolun amac ı Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin~ ~ 
A.Ş.'de staj ve uygulama l arının sağla narak bu çerçevede tarım ve hayvancılık sektörüne 
nitelikli eleman ye t işt i rmeye katkı sağlanmasıdır. 

PROTOKOL ESASLARI: 

1. Ziraat Fakültesi öğrencilerinin en az 30(Otuz) iş günü Şirketin isteği doğrultusunda 
beli rli sayıda öğrencinin staj yapması sağlanacaktır, staj süresince öğrencilerin SGK 
sigortaları Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılacaktır. 

2. Şirket tarafından, staja başlamadan önce staj yapacak öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili bilgi verilecektir. 

3. Taraflar, basın yayın organlarına staj imkanlarının sunulması ile ilgili işbirliği 

protokolü hakkında bilgi paylaşma ve haber yaptırmak için karşılıklı işbirliği içinde 
olacaklard ı r. 

4. İş bu protokol, 4 maddeden oluşmakta olup imzalandığı tarihten itibaren 2 (İki) yıl süre 
ile 22/ 10/ 2021 tarihine kadar geçerli olacaktır. Tarafların uygun görmesi durumunda 
protokol süresi uzatılacaktır. 

YÜRÜRLÜK: İş bu protokol imza tarihinde 1 (Bir) sayfa 3(Üç) suret olarak imzalanarak 
2019 / 2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle yürürlüğe girecektir. 

FESİH: Protokol maddelerine aykırı davranan tarafa karşı , maddi ve manevi tazminat talep 
etmeden d iğer ta rafın yazılı ihta rı ile tek taraflı olarak protokolü fesih etme hakkı saklıdır. 
22/10/2019 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Prof, Dr. Mehmet .. .,,.,,ıuıııw 
~~. T)Jk 

TARAFLAR 

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI 

~~,~~~ 
~-~ 
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BETÜL- ZİYA 
EREN GENOM VE KÖK ÜCRE MERKEZİ STAJ/UYGULAMA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

TARAFLAR: Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi Betül- Ziya EREN 
Genom ve Kök Hücre Merkezi 

AMAÇ: Bu protokolün amacı Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin Erciyes 
Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde staj ve uygulamalarının sağlanarak bu 
çerçevede tarım ve hayvancılık sektörüne nitelikli eleman yetiştirmeye katkı sağlanmasıdır. 

PROTOKOL ESASLARI: 

1. Ziraat Fakültesi öğrencilerinin en az 30 (Otuz) iş günü Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde 
stajlarının yapmaları sağlanacaktır, staj süresince öğrencilerin SGK sigortaları Erciyes 
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılacaktır. 

2. Genom ve Kök Hücre Merkezi tarafından, staja başlamadan önce staj yapacak 
öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi verilecektir. 

3. Taraflar, basın yayın organlarına staj imkanlarının sunulması ile ilgili işbirliği protokolü 
hakkında bilgi paylaşma ve haber yaptırmak için karşılıklı işbirliği içinde olacaklardır. 

4. Ziraat Fakültesi öğrencilerine imkanlar dahilinde yılda bir defa Genom ve Kök Hücre 
Merkezi bünyesinde eğitim gezisi düzenlenecektir. 

5. İş bu protokol, 5 maddeden oluşmakta olup imzalandığı tarihten itibaren l(bir) yıl süre 
ile 21/10/2020 tarihine kadar geçerli olacaktır. Tarafların uygun görmesi durumunda 
protokol süresi uzatılacaktır. 

YÜRÜRLÜK: İş bu protokol imza tarihinde 1 (Bir) sayfa 3 (Üç) suret olarak imzalanarak 
2019 /2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle yürürli.iğe girecektir. 

FESİH: Protokol maddelerine aykırı davranan tarafa karşı, maddi ve manevi tazminat talep 
etmeden diğer tarafın yazılı ihtarı ile tek taraflı olarak protokolü fesih etme hakkı sa klıdı r. 
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ İLE DOĞATECH AR-GE TARIM ÜRÜNLERİ 
GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARASINDA 

STAJ/UYGULAMA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

TARAFLAR: Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Doğatech 

AMAÇ: Bu pro~_okolün amacı Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin Doğatech 
Ar-Ge Tarım Urünleri Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde staj ve 
uy~ul~malarının sağlanarak bu çerçevede tarım ve hayvancılık sektörüne nitelikli eleman 
yetıştırmeye katkı sağlanmasıdır. 

PROTOKOL ESASLARI: 

1. Ziraat Fakültesi öğrencilerinin en az 30 (Otuz) iş günü Doğatech Ar-Ge Tarım Ürünleri 
Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde stajlarının yapmaları 
sağlanacaktır, staj süresince öğrencilerin SGK sigortaları Erciyes Üniversitesi 
Rektörlüğü tarafından yapılacaktır. 

2. Doğatech Ar-Ge Tarım Ürünleri Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
tarafından, staja başlamadan önce staj yapacak öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili bilgi verilecektir. 

3. Taraflar, basın yayın organlarına staj imkanlarının sunulması ile ilgili işbirliği 
protokolü hakkında bilgi paylaşma ve haber yaptırmak için karşılıklı işbirliği içinde 
olacaklardır. 

4. Ziraat Fakültesi öğrenci lerine imkanlar dahilinde yılda bir defa Doğatech Ar-Ge Tarım 
Ürünleri Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde eğitim gezisi 
düzenlenecektir. 

5. İş bu protokol, 5 maddeden oluşmakta olup imzalandığı tarihten itibaren 2.. (~\:..ij yıl 
süre ile \.~.j.H>./20Z..I tarihine kadar geçerli olacaktır. Tarafların uygun görmesi 
durumunda protokol süresi uzatılacaktır . 

YÜRÜRLÜK: i ş bu protokol imza tarihinde 1 (Bir) sayfa 3 (Üç) suret olarak imzalanarak 
2019 /2020 Eğitim -Öğretim yılı itibariyle yürürlüğe girecektir. 

FESİH: Protokol maddelerine aykırı davranan tarafa karşı , maddi ve manevi tazminat talep 
etmeden diğer tarafın yazılı ihtarı ile tek taraflı olarak protokolü fesih etme hakkı saklıdı r. 
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ımclYES ÜNİVEHSITESI ılnA,\T FAl{ÜI.TESI iLE .u~Ji.~.J:-JA .. >-7.:STAJ/UYGULAMA 

İSUİRLİĞİ PROTOl<OLÜ 

TARAFLAR: Erciyes Ünivl'l'sitcsi Ziı-;ı;ıt Fakültesi ile ... f..lt;F..ı'.\ı.., ... t...1.~ .. ~:.ı.!.. ................... .. 
,\I\IAÇ: Bu pı-otokoli.iıı :ım;ıcı lirciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin 
~"'"'ıı.... ı...,,.....u ~,...,, ' . · a;ı. .. .. , .. ... ,.J .. \J .. .. ... ... d;:ı st.ıı ve uygulamalarının sağlanarak bu çerçevede tarım ve 

lıayvaııulık scktörtı ııe ııitl'likli ckııı;ııı yetiştirmeye katkı sağlanmasıdır. 

PROTOl{OL ESASLAR!: 

l. Zir;,;ıt FakııllL1Si öğreııci lerııı , ıı en az 30 (Otuz) iş günü . JJE'lı'K.. .... "°''J:.C?.).~i.'da 
s_tıjl:ırıııııı y;ıpmal::.ırı s;ığlaıı.,, .ıktır, staj süres ince öğrencilerin SGK sigortaları Erciyes 
UııiJcrsitcsı flL·klorlüğiı t. ıl'.ı ı" , ıJaıı yapılac:ıktır . 

.Ne.F.,L .. l.'1.D .. $.:.i:.L................ : . ırafınd;ııı, staja başlamadan önce staj yapacak 
oğrcncilere iş sJğlığı ve gı"ıwıı : iği ile ilgili bilgi verilecektir. 

J. T.ıran:ır, b;:ısııı yayın urg. ı ı ıl:ırıııa staj imkanlarının sunulması ile ilgili işbirl iği 
protııkolu hakkımla bilgi p;ıy Lışıııa vc haber yaptırmak için karşılıklı işbirliği içinde 
ola ,·akl;:ırılır . 

·I. Zir; , ;ıt Fakiıltesi üğreııcilerilll· imkanlar dahilinde yılda bir defa ..... A'!J..~t;;,.R... .... 
biıı : ycsirıdc c~ıtiııı gc1.İ'ii dü,l· ıleııeccktir. 

'i. iş lıu prıılolwl, S ın ;ıdtledl'ıı , • luşıııakt:ı olup inız;:ılaııdığı tarihten itibaren .3 .. (.~y yıl 
sürl! ile l .. /cf}-/201P_j t ;ırilııı ,. katla!' geçerli olacaktır. Taranarııı uygun görmesi 
ı.lurunıuııd;ı protokııl ~ lll" L' Sİ ,, . . ı tıl;ıc;ıklır . 

YÜHÜfi l.ÜI<: ı~ lıu protıı l((ı l ııııı . • t. ırilıiııdc 1 (Bir) s:ıyfa 3 (Üç) suret olarak imzalanarak 
/.OL~/2C,W. Eı1 1tiııı - ı)ı}retiııı yılı i ı ıl , ıriy lc yiırürlüğc girecektir. 

FESiH: ı>ro tol(IJ I ııı;ıddch:riııc ;ı y l<ıı· ı tlavr;ıııaıı tarafa karşı, maddi ve manevi tazminat t-alep 
etıııcdcıı c.liğcr ıar;ıfın y;ız ılı ilıı : 11 ı ile tek t;ır:ıllı olarak protokolü fesih etme hakkı sakl ıdır. 
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ERCİYES ÜNiVERSiTESi ZİRAAT FAKÜLTESi iLE . :Xt.11?-ı . :JP.,tj~r.-:J,... STAJ/UYGULAMA 
İŞBiRLİĞİ PROTOKOLÜ 

TARAFLAR: Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile :::ı::e.r~ ... ~P.!:\~~.µ,!:,:µ,~. ı.-\.4\!. ;<.:Ac.._ 
L--"t"O - ~--n 

AMAÇ: Bu protokolün amacı Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin 
.:re.-re-. ..... (..1))., .. ~~ ............... 'da staj ve uygulamalarının sağlanarak bu çerçevede tarım ve 
hayvancılık sektörüne nitelikli eleman yetiştirmeye katkı sağlanmasıdır. 

PROTOKOL ESASLARI: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ziraat Fakültesi öğrencilerinin en az 30 (Otuz) iş günü .:::~-:ı-.~.ı..;:t:'D .. ~J\. ......... 'da 
~-tajlarının yapmaları sağlanacaktır, staj süresince öğrencilerin SGK sigortaları Erciyes 
Universitesi Rektörlüğü tarafından yapılacaktır. 

·.:·'ı°Ç,:::X:& ..... ':-''Jil .. ~~.................... tarafından, staja başlamadan önce staj yapacak 
oğrencılere ış sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi verilecektir. 

Taraflar, basın yayın organlarına staj imkanlarının sunulması ile ilgili işbirliği 
protokolü hakkında bilgi paylaşma ve haber yaptırmak için karşılıklı işbirl iğ i içinde 
olacaklardır. 

Ziraat Fakültesi öğrencilerine imkanlar dahilinde yılda bir defa ....... ~~~!.:-~-He 
bünyesinde eğitim gezisi düzenlenecektir. 

İş bu protokol, 5 maddeden oluşmakta olup imzalandığı tarihten itibaren .ı .. (.~.q yıl 
süre ile '>1/.~ 2~ tarihine kadar geçerli olacaktır. Tarafların uygun görmesi 
durumunda protokol süresi uzatılacaktır. 

YÜRÜRLÜK: İş bu protokol imza tarihinde 1 (Bir) sayfa 3 (Üç) suret olarak imzalanarak 
20l.<i/20 2.P. Eğitim-Öğretim yılı itibariyle yürürlüğe girecektir. 

FESİH: Protokol maddelerine aykırı davranan tarafa karşı, maddi ve manevi tazminat talep 
etmeden diğer tarafın yazılı ihtarı ile tek taraflı olarak protokolü fesih etme hakkı saklıdır. 

q1..ı .0'.1/20 /.~ 

TARAFLAR 

T.C. 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ @)mATOHÜM 
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ İLE PANDOĞA SANAYİ ve TİC. A.Ş 

STAJ/UYGULAMA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

TARAFLAR: Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Fakülte) ile Pandoğa Sanayi ve Tic. 
A.Ş(Şirket) 

AMAÇ: Bu protokolün amacı Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin Pandoğa 
A.Ş. 'de staj ve uygulama l arının sağl a na rak bu çerçevede tarım ve hayvancılık sektörüne 
nitelikli eleman yetiştirmeye katkı sağlanmasıdır. 

PROTOKOL ESASLARI: 

l. Ziraat Fakültesi öğrenci l erinin en az 30(Otuz) iş günü Şirketin isteği doğrultusunda 
belirli sayıda öğrencinin staj yapması sağlanacaktır, staj süresince öğrencilerin SGK 
sigortaları Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılacaktır. 

2. Şirket ta rafından, staja başlamadan önce staj yapacak öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili bilgi veri lecektir. 

3. Taraflar, basın yayın organlarına staj imkanlarının sunulması ile ilgili işbirliği 

protokolü hakkında bilgi paylaşma ve haber yaptırmak için karşılıklı işbirliği içinde 
olacaklardır. 

4. İş bu protokol, 4 maddeden oluşmakta olup imzalandığı tarihten itibaren 2(İki) yıl süre 
ile 22/10/2021 tarihine kadar geçerli olacaktır. Tarafların uygun görmesi durumunda 
protokol süresi uzatılacaktır. 

YÜRÜRLÜK: İş bu protokol imza tarihinde 1 (Bir) sayfa 3(Üç) suret olarak imzalanarak 
2019/2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle yürürlüğe girecektir. 

FESİH: Protokol maddelerine aykırı davranan tarafa karşı, maddi ve manevi tazminat talep 
etmeden diğer tarafın yazılı ihtarı ile tek taraflı olarak protokolü fesih etme hakkı saklıdır. 

22/10/2019 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

TARAFLAR 

PANDOĞA SANAYİ ve TİC. A.Ş 
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ İLE NUTRAL TERAPİ BESİNSEL TEDAVİ 
AR-GE LTD ŞT. STAJ/UYGULAMA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

TARAFLAR: Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Nutral Terapi Besinsel Tedavi Ar-Ge 
Ltd. Şti 

AMAÇ: Bu protokolün amacı Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin Nutral 
Terapi Besinsel Tedavi Ar-Ge Ltd. Şti'de staj ve uygulamalarının sağlanarak bu çerçevede 
tarım ve hayvancılık sektörüne nitelikli eleman yetiştirmeye katkı sağlanmasıdır. 

PROTOKOL ESASLARI: 

1. Ziraat Fakültesi öğrencilerinin en az 30 (Otuz) iş günü Nutral Terapi Besinsel Tedavi 
Ar-Ge Ltd. Şti'de stajlarının yapmaları sağlanacaktır, staj süresince öğrencilerin SGK 
sigortaları Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılacaktır. 

2. Nutral Terapi Besinsel Tedavi Ar-Ge Ltd. Şti. tarafından, staja başlamadan önce staj 
yapacak öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi verilecektir. 

3. Taraflar, basın yayın organlarına staj imkanlarının sunulması ile ilgili işbirliği 
protokolü hakkında bilgi paylaşma ve haber yaptırmak için karşılıklı işbirliği içinde 
olacaklardır. 

4. Ziraat Fakültesi öğrencilerine imkanlar dahilinde yılda bir defa Nutral Terapi Besinsel 
Tedavi Ar-Ge Ltd. Şti bünyesinde eğitim gezisi düzenlenecektir. 

5. İş bu protokol, 5 maddeden oluşmakta olup imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl 
süre ile 22/10/2020 tarihine kadar geçerli olacaktır. Tarafların uygun görmesi 
durumunda protokol süresi uzatılacaktır. 

YÜRÜRLÜK: İş bu protokol imza tarihinde 1 (Bir) sayfa 3 (Üç) suret olarak imzalanarak 
2019 /2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle yürürlüğe girecektir. 

FESİH: Protokol maddelerine aykırı davranan tarafa karş ı, maddi ve manevi tazminat talep 
etmeden diğer tarafın yazılı ihtarı ile tek taraflı olarak protokolü fesih etme hakkı saklıd ı r. 

22/10/2020 

TARAFLAR 

T.C. 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

ZİRAAT FAK~ .. LTE ~- DE . NLIĞI 
Prof. Dr. :ıvreh 
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