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MADDE l

Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi sosyal Bilimler Mestek yüksekokulu Dış Ticaret

Bö[ümü, Dış Ticaret Programı ve Yönetim ve organizasyon Bölümü Lojistik Programı

Öğretim Elemanlarının tarımsal araştlrma ve geliştirme faaliyetlerinin yürutülmesi amaclyla,

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve T.C. Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim

ve Araştırma Merkezi arasındaki işbirliğinin esaslarını belirlemekıir.

MADDE 2

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
Bölümü ve yönetim ve organizasyon Bölümüile T.c, silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve
Araştırma Merkezi arasındaki bu protokolün dayanağı 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75.

Maddesidir. Bu maddeye göre: "Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacalü
anIaŞmaYa uYgun olarak görev ve sorumIuluk alanlarına giren hususlarda; Mahalli idareler ile
diğer kamun kurum ve kuruluşları ile o(ak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir ve bu amaçla
gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve T.C. Silivri Betediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma

Merkezi Tarımsa| Araştırma İşbirliği Danışma Kurulu; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü veya Müdür Yardımcısı ve T.C. Silivri
Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi Müdürünün görevlendirdiği bir üyeden

oluşur.

Danışma Kurulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü veya Müdür Yardımcısı

başkanlığında yılda en az iki kere toplanır. Danışma kurulu; uygulamalı dersler, staj, tanmsal

araştırma ve geliştirme faaliyetleri, seminerlerle ilgili programların hazırlanması, uygulanması

ve izlenmesini koordine eder.

PRoGRAM ile İLGiLI HüKüMLER

MADDE 4:

Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi sosyal Bilimler Meslek ytıksekokuluDış Ticaret ve

Yönetim ve organizasyon Bölümüile TüT.AM arasındaki işbirliği protokolüne göre TÜRAM
tarafından bolgedeki tarımın ve çiftçinin rekabet gücünü artırmak, ürun çeşitliliğini artırmak,

kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla tarımsaI üretim ve tarımsal

faaliyetlerinpazarlanması, dış ticaret, lojistiği ve reklamasyonu gibi konularda destek

verecektir. Tekirdağ Namık kemal Üniversitesisosyal Bilimler Meslek yüksekokuIu

Ögretim Elemanları tarafindan çiftçilere yönelik ortak eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri
konularında akademik destek verilmesini koordine edecektir. Ayrıca uygulamalı dersler, staj,

tanmsal araŞtırma ve geliştirme faaliyetteri, seminerlerle ilgili programların hazırlanması,
uygulanması ve izlenmesini ihtiyaç durumuna göre koordine edilecektir.

MADDE 5

Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi sosyal Bilimler Meslek yüksekokulu Dış Ticaret
Bölümü, Dış Ticaret Programı ve

Programöğrencilerinin yemekhane, revir

olanaklarından yararlanmaIarı sağlanır.

Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Lojistik
kişisel güvenlik gereçleri ve personel servisi

uygulamalı eğitimin değerlendirilmesinde Tekirdağ Namık kemal Ü
Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esasları geçerlidir,

niversitesi Meslek

MADDE 6:
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MADDE 7

Genel çalışma koşulları, disiplin ve izinle ilgili olarak;

a) Öğrenciler, T.C. Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi ilgili

birimlerindeki çalışmaları süresince, işyeri çalışma koşullarına uyarlar. İşyerindeki

disiplin ve uyumu bozacak davranışlarda bulunmazlar.

b) Öğrenciler, üretime ve işyerinin tüm çalışmalarına katılırlar.

c) Öğrenciler teorik ve uygulamalı çalışmaları §üresince sendikal faaliyetlerde

bulunamazlar.

d) Sorunlu öğrenci Danışma Kurulu Başkanlığı'na bildirilir ve gereken durumlarda,

Ytıksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin yönetmeliği hükiimlerine göre,

disiplin soruşturması yapılır.

MADDE 8

Öğrencilere staj eğitimi süresince Üniversite tarafindan herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

öğrencilerin firma./kuruluş ile aralarındaki mali ilişkiler, hiçbir biçimde Üniversite'ye

Yüki.lmlülük getirmez. Firma./kuruluş ile öğrenci arasındaki ücret anlaşmasında Üniversite

taraf değildir.

ilgili öğrenciıerden programa öngörülen sürede katılanlara T.C. Silivri Belediyesi Tarımsal

üretim ve Araştırma Merkezi tarafından ve 611l sayılı kanunun 64. maddesine göre asgari

ücretin net tutannın %30'undan az olmamak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde
firma./kuruluŞ tarafindan aylık cideme yapılır. Ek olarak bu öğrencilerin T.C. Silivri Belediyesi
Tanmsal Üretim ve Araştırma Merkezinin yemekhane ve personel servisi 6lanaklarından,

aynca çalışanlara verilen erzak yardımının da en az yarısından (1/2 'sinden) faydalanmaları
sağlanması beklenir.

Ayrıca 5510 sayıIı

hastalıklarına karşı

yapılacaktır. Ancak iş yerinin kusurundan dolayı meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek
hastalıklarından işveren sorumludur (33O8 sayılı Kanun, madde 25)

"Sosyal Sigortalar Kanunu'na" göre öğrencilerin iş

sigortalanması Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

ve meslek

tarafından
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PRoToKoL süREsi. DEĞİSiKLiK Ve iLAVE:

MADDE 9:

Bu protokol taraflarca imzalandığı ...............tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Protokol

yürürlükte iken, taraflarca gerekli görülmesi halinde esaslar aynı kalmak üzere değişiklik ve

ekler yapılabilir. Değişiklik ve ekler, yapıldığı tarihten itibaren

Hasan SOLAK
T.C. Silivri Belediyesi

Belediye Başkan Yardımcısı

ŞAHiN
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Rektör


