NKÜ ve TTTSD ARASıNDA TEKsTıt MÜHENDıstıĞl eöı-Üt\rÜ
AKADEMiK DESTEK, KoçtuK VE isTİHDAM PRoGRAM| (AKADEKiP)
işeinı-|Ği pRoToKoLü
AMAç

MADDE 1: Bu protokol, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü
ile Türkiye Tekstil Te.biye
sanayicileri Derneği araslnda Nkü Tekstil Mühendisliği
Bölümü |isans öğrencilerine yönelik
eğitim, kariyer gelişim ve mezuniyet sonrasi istihdam desteği -veri|mesi""
1|a!emik
vo""ıil
işbirliğinin kapsam ve koşulları tanlmlanmlştlr.
TARAFLAR ve K|SALTMALAR
MADD_E 2 : Bu protokol kapsamında bundan sonra;
NKÜ: Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü
Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi, Tekirdağ
TTTSD: Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği
ÇOSB, KaraağaçYo|u Üzeri 13.Sokak No:6, Çerkezköy, 59500 Tekirdağ
ve "Taraflaı/'her iki tarafı birden tanımlayacaktır.

AKADEKiP: Akademik Destek, Koçluk ve istihdam Programl
STE: sektör Tüm|eşik Eğitim (NKÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf ders planl
gereği 7. ve 8. yarıyıllarda haftada 3 gün sektör firmalarında
uygulama stajı yapılmasıj

NKÜ soRUMLutuKtARl

3:

MADDE
Bu program kapsamında NKÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin
bilgilendirilmesi Ve katılımlarının özendirilmesi, ilgili protokol ve yüksek
öğretİı mevzuatı
çerçevesinde TTTsD ile işbırliği içinde pro8ram|n yürütülmesi, programln yerel ve ulusal
ölçekte görünürlüğünü ve öğrenci seçme yerleştirme sınav| kontenjan kılavuzunda
duyurulmasını sağlamaktır.
TTTSD soRUMtutuKtARl
MADDE 4 : Bu Program kapsamında dernek üyesi firmaların bilgilendirilmesi ve katılımlarının
özendirilmesi ve aŞağldaki destek kapsamının destekçi firmalar tarafından karşılanmasını
sağlayacak koordinasyon görevi ile ilgili protokol ve yüksek Öğretim mevzuatı
çerçevesinde
Nkü ile işbirliği içinde programln yürütülmesi ve pro8ramln yerel ve ulusal ölçekte
görünürlüğünü sağlanmaktır.
Program Destek Kapsamı

.
o

:

Eğitim desteği: Yalnızca ilk yıl için kitap ve kırtasiye yardım paketi
Yabancı Dil Eğitim Desteği : Lisans eğitimi 2. ve 6 yarıyılları arasında
Çorlu'da
anlaşmalı bir ingilizce DiI Eğitim merkezinde düzenlenecek 5 yarıyıl sürebilecek
ya bancl dil eğitimi.

aktanılr. Firmalar bu başvurularl ön inceleme sonrasında en
çok3 öğrenciye düşürürVe bil
öğrenciler ile yapılacak 8örüşmeler sonrasında her firma
yua-"ı,;gi"n"ılerini belirler.
".,ı'r"durumda yedek
llk 5lraya,yerleşen öğrenciler, bu tercihIeri kabul etmedikleri
adaylar hak
kazanlr. Öğİencilerin firmalara dağlllmı, AKADEKiP Yürütme Kr|.rıunrn
on'"lri ı" iıan
r"
sonras|nda yapllan protokoller ile kesinleşir. Firmalar, her
akademik yll bazında en "aiıı,
fazla 2
bursiyer öğrenci alabilirler.
MADDE 8.2 : Bur§iyeİ oeğişİkliği
oğrenciler ya da firmalarln karşlllkll anlaşma yapmaslndan 5onra; değişiklik yapmalaİl
mümkün değildir. istenmeyen durumlarda bursiyeılik 5özleşmesl
so]nLndırılıİ. lirmalann
mücbir sebeplerle desteklerini sonlandlrmalarl durumunda öğrenci|er,
istekIi o|an başka
firmaIar ile yeniden anlaşma yapabilirler.
MADoE 8.3 l Programdan Ayrllma
Programa dahil olan bursiyer öğrencaler Ve destekçi firmalarln bu pro8ramdan
çekilmeleri
mücbir sebepler dlş|nda (firmanln kapanmasl ya da öğrenciliğin geçici
da
sürekli
va
sona
ermesi, puan o.talama5lnln alt|nda kalmasl, disiplin suçu vb.) özelkoşullara
bağlıdlr.
Mücbir sebepler dışlnda pro8ramdan ayrllacak firmalann yerine TTTSD yeni
firma tayin
edecektir. Programdan ayrı|mak isteyen öğrencilerin talepleri de il8ili AKADEK|P
Yürütme
Kurulu taraflndan değerlendirilecektir.

YÜRÜRIÜK VE SÜRE
MADDE9: Dokuz {9) maddeden oluşan bu protokoltaraflarca imzalandığı.. .....
taİihinde yürürlüğe girer. süresi 4 ( dört )yl|dlr ve taraflarca mutabakat sağlandlğl
5ürece
uzatllabilir. Protokolün yenilenmesi için yapılacak mutabakat görüşmeıeri süre bitimınden
en
az altl ay önce tamamlanmalldlr.
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İşveren ve Üst Düzey yöneticilerden Kariyer koçluğu: Ayda 2 gün ikişer saat
Staj ve Uygulama olanağı (Yaz Ve STE stajlarl)

garantisi (mezuniyet sonrasında 82 düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahip olan ve
yeni işe başlayan bir mühendise "Hay Group" tarafından öngörülen düzeyde maaşla)
İş

AKADEKiP YÜRÜTME KURUtU
MADDE 5 : NKU ve TTTSD tarafından önerilecek ikişer kişiden Ve NKÜ Tekstil Mühendisliği
Bölüm Başkanından oluşur. Yürütme Kurulu'na Bölüm Başkanı, başkanlık eder. Yürütme
KuruIu, bu protokolün gereğinive işleyişini sağlamak ve denetlemekle yükümlü olacaktır.
BURsiYER öĞnrııci soRuMLULUKLARl
MADDE 6 : Öğrencilerin bu programa katılmaları isteğe bağlıdır. Katılmak isteyen öğrenciler,
ilgili firma ile karşılıklı iyi niyet anlaşması imzalayarak belir|i sorumlulukları karşılıklı üstlenirler.
Bursiyer öğrenciler, bu program kapsamında kabul edildikleri kurum tarafından yapılacak
rutin görüşmelere, koçluk programına, yabancı dil eğitimler|ne ve staj faaliyetlerine, katılmak
ile yükümlüdür. Öğrencilerin bu destekten sürekli yararlanmaları için genel bazda (1 sınıf
bitiminden başlayarak yıl sonu itibariyle) not ortalamalarriı'n 2,25 /4.0 düzeyinin altına
düşmemesi gerekir. Destekçi kurumun tercihine göre, öğrencilerin eğitim-öğretim dönemleri
boyunca bir kez bu ortalamanın altında kalmaları bursiyerlik haklarının kaybolmasına neden
olmayacaktır.
Öğrenciler, destekçi firmalara yaptıkları ziyaretler ya da çalışmalar süresince; işyerlerinde
geçerli çalışma şartları ile işyeri ve iş güvenIiği kurallarına uymak ve talimatları yerine getirmek
zorundadırlar. Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disip|in Yönetmeliği hükümleri de
geçerli olacaktır.

DESTEKçi FiRMA soRUMLULuKtARl

MADDE 7: Destekçi firma|ar, TTTSD eşgüdümünde program kapsamında öngörülen maddi
ve sosyal yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Öğrencilerin yabancı dil eğitimleri
ile ilk yıl eğitim yardımlarlnln içerik Ve organizasyonu AKADEKİP Yürütme Kurulu tarafından
düzenlenir. Bu faaliyetleri için gereken finansman TTTSD denetiminde destekçi kurumlar
tarafından karşılanır. Öğrencilerin Bölüm eğitim-öğretim planında yer alan yaz stajları ile STE
stajlarlna, destekçi firma kendi işyerinde ya da işbirliği yaptığı kuruluşlar bünyesinde stajyer
kontenjanı sağlayacaktır. Kariyer destek ve koçluk programı kapsamında, Tekstil MühendIsliği
Bölümünce öngörülen günlerde, ayda en az iki kez olmak üzere öğrenci işveren ya da işveren
temsilcisi ile rutin meslek alanı ve kariyer yönlendirme görüşmeleri yapacaktır. Ayrıca TTTS D
üyesi firmalar ya da önerecekleri firmalar tarafından Bölüm öğrencilerine yönelik günübirlik
kapsamlıteknik gezi ve söyleşi programları organize edeceklerdir.

AKADEKiP PRoGRAMl iŞLEYiŞi
MADDE 8.1 : Öğrencilerin Seçimi
Öğrenciler başvuru formuna ek olarak kendilerini tanıtan bir yazı (en çok 1 44 sayfası)
hazırlayarak en fazla 5 firma tercihi yapabileceklerdir. Tercihleriyle ilgili olarak kısa bir
motivasyon (gerekçelendirme) mektubu yazarlar. Öğrenci bilgileri tercih ettikleri firmalara

