
T.c.
NAMIK KEMAL ÜNiVERSİTESİ FEN EDEBiYAT FAKÜLTESİ

rivy,t nöı-ünıü
iıırönx xiıryacrnı.ix ıĞiriıui pnoroxor,ü

TARAFLAR

Bu protokol 10 maddeden oluşur. Namık Kemal Üniversitesi adına Üniversite Rektöru ile
Firma./kuruluş temsilcisi arasında imzalanır.

MADDE 1. Bu protokol C.E Maier Potimer Teknik ııı Şrt e Namık Kemal Üniversitesi
ar asınd,a 24 l 07 l 20 l 9 tarihinde imzalanmı ştır.

KAPsAM

MADDE 2. Bu protokol, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Faküttesi Kimya lisans
programınl başarıyla yürüten tüm öğrencilerin kamu veya özel sektör işyerlerinde kendi
sektörel alanlarının birinde uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlamak için intörn
KimYagerlik Eğitimi Yönergesi kapsamında olmak üzere gerekti kuratları ve esasları içerir.

YüRüRLüK

MADDE 3. Bu protokolün hükümleri protokolün imzalandığı tarihten itibaren ve aksi
belirtilmediği müddetçe süresiz geçerlidir. Taraflar 3 ay öncesinden haber vermek suretiyle
İntörn Kimyagerlik Eğitimi programını sona erdirebilirler.

süRE

MADDE 4. Intörn Kimyagertik Eğitiminin süresi, Namık Kemal Üniversitesi akademik
takvimi esas alınarak eğitim-öğretim yılının 8. yarıyılında derslerin başlamasından derslerin
bitimine kadar olan süreci içine alır,

PRoGRAM KooRDiNATÖRLERİ vE PROGRAMIN yÜnÜrÜı,ırrsİ

MADDE 5. Firma,/kuruluşlarda programdan sorumlu olacak kişi en az lisans mezunu işyeri
eğitim yetkilisidir. Namık kemal Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi'nde sorumlu olan kişi
ise kimya Bölümünde intörn kimyagerlik Eğitimi koordinatörüdür. intörn kimyagerlik
Eğitimi uYgulamaları bu protokol hüktimieri dihilinde hazırlanan ve tarafların (kooİdiİator,
öğrenci ve firma./kuruluş işyeri eğitim yetkilisi) imzaladığı Namık kemal Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi kimya Bölümü intörn kimyagerlik Eğitimi Esasları ve Taraflarınyükümlülüklerine iıişkin sözleşme htıkümleri çerçevesinde }.ıinitülür. sözleşme bu
protokolün ayrılmaz bir ekidir.

öĞnrxcir,nniN FİRMALARA/KuRuMLARA GöNDERiLMEsİ ırc nnxnriıri
MADDE 6. intöm Kimyagerlik Eğitimi Protokolünü imzalayan firmalar/kuruluşlar kontenjan
taleplerini intörn kimyagerlik Eğitimi koordinatörüne bildirirler. Danışmanlardan gelen
kontenjan bilgileri toplanarak intörn kimyagerlik Eğitimi koordinatörlüğünce ilan edilir.
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Intörn Kimyagerlik Eğitimine başwran adaylar, İntörn Kimyagerlik Eğitimi Komisyonu
tarafindan öğrenci mülakata alınmak suretiyIe başlatılır. kontenjanlara göre ilgili komisyon
tarafından belirlenen öğrenciIer, Kimya Bölümü, Bölüm Kurulu kararıyla İntörn Kimyagerlik
Eğitimine kabul edilirler.

Öğrencilerin İntörn Kimyagerlik Eğitimi kapsamındaki tüm etkinliklerinin planlanması ve
denetimi. işyeri Eğitim Amiri iIe öğrencinin bağlı o|duğu intöm kimyagerlik Eğitimi
Danışmanının ortak sorumluluğunda yapılır. Bu sorumluluk Namık kemal Üniversitesi Fen
Edebiyat FaküItesi kimya Bölümü intörn kimyagerlik Eğitimi yönergesi çerçevesinde
yürütütür.

iNrönş «iı,ıyacnnr,ix nĞiriıvıi öĞnrNcirrnixix sonuıııuLuKLARI
MADDE 7. Öğrenciler, bu program kapsamında kabul edildikleri firma./kurutuşlarda geçerli
çahşma şartlanna ve kurallara uyarak çalışmak zorundadırlar. kurallara aykırı tutum içinde
olan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılır.

ixrönx riıryıcnnıix nĞiriıvıi öĞnnııcir,nniııiN SA«LA,RI

MADDE 8. Öğrencilere. İntörn Kimyagerlik Eğitimi süresince Üniversite tarafından herhangi
bir ücret ödemesi yapılmaz. Öğrencilerin firma,/kuruluş ile aralarındaki mali ilişkiler, hiçbir
biçimde Üniversite'ye yükiımlülük getirmez.

öğrencilere,intöm kimyagerlik Eğitimi süresince ücret ödenip ödenmeyeceği, ilgili mevzuat
çerçevesinde fi rma,/kuruluş tarafi ndan belirlenir
anlaşmasında Üniversite taraf değildir.

Firma/kuruluş ile öğrenci arasındaki ücret

UlaŞım ve ÇalıŞanlara sağlanan diğer sosyal hizmetlerden ücretsiz olarak yararlandırılması
beklenir. Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye dayanarak yapılmakta olan
yardımlardan öğrenciler yararlanamazlar.

Namık kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 55l0 sayılı kanun gereği iş kazası ve
Meslek Hastalıklarına karşı öğrencileri sigortalar ve primIerini öder.

cizı-i nir,ci, TiCARi SIRLAR vE pATENT HAKLARININ KoRUNMAsI
MADDE 9. Taraflar, İntöm Kimyagerlik Eğitimi çalışmaları sırasında ve bu uygulamanın
sona ermesinden sonra beş yıl süreyle yapılan intöm kimyagerlik Eğitimi ile ııgiiilıım ticari
sırları ve gizli belgeleri koruyacaklarını kabul ve beyan ederler. söz konusu koruma
kapsamında, İntörn kimyagerlik eğitimi sırasında çal,şma, araştırma-geıiştirme ve endüstriyel
uygulamalar süresinde herhangi bir aşamada yer almış olan program öğrencileri, intörn
tr(imyagerlik Eğitimi Danışmanları ve İntörn kimyagerlik Eğitimi koordinatörlüğü;

-Bu çalışmalar kapsamında hiç bir bilgiyi ifşa etmeyeceğini,

-intörn kimyagertik Eğitimi ile ilgiIi olarak, kendisi tarafindan düşünülmüş olsun
olmasın, firma./kuruluşlar için ticari sır niteliği taşıyan hiç bir bilgiyi üçııncü şahıslara beyan
edemeyeceğini,



-Intöm Kimyagerlik Eğitimi sırasında kendisi tarafından kullanılan, üretilen, kontrol
edilen tüm not, kayıt (bant, disk, disket vb.) ve belgeleri firma,/kuruluşa teslim etmeyi,

-intöm kimyagerlik Eğitimi sonrasında veya bitiminden önce intörn kimyagerlik
Eğitiminden ayrılmaları durumunda da geçerti olmak üzere, firma./kuruluşlarla rekabet içinde
olan kuruluşlarla aynı konularda araştırma-geliştirme ve her türlü haksız rekabet onamı
yaratacak çahşmaIarda bulunmamayıkabul ve beyan ederler-

cizri niıçi, TiCARi SIRLAR vE pATENT HAKLARININ KoRuNMAsI
KoNUSUNDA iNrÖnrı KiMYAGERLİK EĞİTiMi KooRDiNATÖnrÜĞÜNÜx
SORUMLULUĞU

MADDE l0. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü intörn
Kimyagerlik Eğitimi Koordinatörlüğü,

-9. maddenin uygulanabilirliğinin sağIanması için gerekli bildirimleri bu kişilere
iletmek ve onlarla bu protokolün bir parçası sayılacak gerekli yazı ve gizlilik anlaşmalarının
yapılmasını sağlamakla yül«lmlüdür.

-Bu Protokol kaPsamındaki İnıörn Kimyagerlik Eğitimi sırasında ve sonrasında elde
edilen bilgileri herhangi bir teknik veya akademik bildiri, rapor ve benzeri yayınlarda
kuIlanmak durumunda ilgili firma/kuruluş yetkiliIerinden izin almayı kabul ve beyan eder.

C,E Maier Polİmer Teknik Lıd. Şrı Firma/kuruluş ile Namık Kemal Üniversitesi birlikte işbu
protokol hükümleri çerçevesinde intöm kimyagerlik Eğitimi şartlarını kabul ve taahhüt eder.
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