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MADDE 1: Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yiiksekokulu Makine,

Elektronik Teknolojisi öğrencilerinin, bu meslekleri uygulamak için gerekli olan

bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü

(bundan böyle NKÜ olarak belirtilecektir) ve DAL TEKNİK MAKİNA

TİCARET VE SAN. A.Ş. (bundan böyle DEG olarak belirtilecektir) arasındaki

işbirliğinin esaslarrnı belirlemektir.

KAPSAM:

MADDE 2: Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Makine,

Elektronik Teknolojisi Programı öğencilerinden ( 15 kişiyi geçmeyecek sayıda) 2.

smıfin (3. ve 4. yarıyıl) uygulama dersleri ile işyeri uygulamalı eğitimlerinin

(staj) ve seminerlerin DEG' in Türkgücü Eğitim Merkezi ve diğer birimlerinde

(fabrika, işletmeler vb.) verilmesi, Makine ve Elektronik Teknolojisi 1. sınıf

öğrencilerinden seçilen 15 öğrenciye yabancı dil seviyelerini artırmak amacıyla

Çorlu Meslek Yüksekokulu'nda haftada 3 saat İngilizce dersi verilmesi

konularına ilişkin iki kurumun katkı ve işbirliğiyle ilgili uygulama esaslannı

kapsar.

DANISMAKIJRULUİ

MADDE 3: NKÜ ve DEG Eğitim_Öğretim İşbirliği Danışma Kurulu, Namık

kemal Üniversitesi Çorlu Meslek yüksekokulu Müdürü veya Müdür yardımcısr,



Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yiiksekokulu Makine, Elektronik

Teknolojisi ve İşletme Programları Danışmanlan, Dal Teknik Makina Ticaret ve

Sarı. A.Ş. Üetim Direktöri,iırıiiırı görevlendirdiği bir üye ve Dal Teknik Makina

Ticaret ve San. A.Ş. Eğitim Kısım Müdtirü'nden oluşur.

Danışma Kurulu, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu

Müdiirü veya Müdiir Yardımcısmm başkanlığında yılda en az iki kere toplanır.

Danışma Kurulu, DEG' de dersler ve seminerlerle ilgili programlann

hazırlanmasr, uygulanması ve izlenmesini koordine eder.

MADDE 4: Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yfüsekokulu Makine ve

Elektronik Teknolojisi Programlarının 2. sınıfında (3. ve 4. yarıyıl) okutulan

Uygulamalı dersler, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yiiksekokulu

Makine ve Elektronik Teknolojisi Program Danışmanlannın ve DEG' in önerdiği,

Namık Kemal Üniversitesi Yönetim Kurulu' nun uygun ve Namık Kemal

Üniversitesi Rektörlüğü' niin olur verdiği öğretim elemanları tarafından birlikte

yapılır. DEG' in önereceği öğretim elemanları, Namık Kemal Üniversitesi

Rektörlüğü tarafindan, 2547 sayılı kanunun 3 l. maddesi uyannca görevlendirilir.

İlgili dersler ve sınavları, DEG' in Türkgücü Üetim Merkezi' nde

gerçekleştirilir. sınav tarihleri Namık kemal Üniversitesi Akademik Takvimine

göre belirlenir. Öğrenciler NKÜ Ön Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğine tabidirler.

MADDE 5: DEG , in öğretim elemanı olarak görevlendireceği elemanlar dört

yıllık lisans mezunu olmalıdlr. Ancak işyeri uygulamalarnda, DEG, in uygun

gördüğü birim yöneticileri ve teknikerler (vb.) görev alabilirler,

MADDE 6: ı.u<Ü ıııakine, Elektronik Teknolojisi öğrencileri, DEG,de eğitime



başlamadan önce, DEG tarafindan hazr/lanar! Belirli Süreti-Gönüllü DEG

Stajyer Sözleşmesi,ni imzalarlar. İlgili tıgrencilerden programa öngörülen

siirede katılanlara DEG tarafindan a§gari ücretin yarısı {ll2' si) kadar ücret

ödenir. Ek olarak bu öğrencilerin DEG, in yemekhane ve personel servisi

olanaklanndan, ay',llca çalışanlara verilen erzak yardımrnın da yarısından (1/2

,sinden) faydalanmaları sağlanır. Öğrencilerin Ferdi Kaza sigortaları DEG

tarafindan yapılır.

MADDE 7: İşyeri Uygulamalı Eğitimi (staj), a. yarıyıl sonunda, en az 30 (otuz)

iş günü olarak, DEG, in uygun gördüğü birimlerde (fabrika, servisler vb.)

gerçekleştirilir. DEG, de staj yapacak öğrenci sayısı bu kurum tarafindan

belirlenir. Öğrencilerin, giinlük olarak faaliyetlerini yazdıkları eğitim

defterlerini, işyeri uygulamalarında görev alacak öğretim elemanları denetler,

Staj çalışmalarının değerlendirmesini üniversite ile DEG' in öğretim elemanları

birlike yapar.

MADDE 8: DEG, yeni gelişen teknolojiler ile ilgili olarak, öğrencilere, yılda en

az bir defa seminer düzenler. Bu seminerlerin yeri, Danışma kurulu tarafından

belirlenir.

MADDE 9: Genel çalışma koşulları, disiplin ve izinle ilgili olarak;

a) Öğrenciler, DEG, in ilgili birimlerindeki çalışmaları süresince, işyeri

çalışma koşullarına uyarlar ve işyerindeki disiplin ve uyumu bozacak

davranışlarda bulunamazlar.

b) Öğrenciler, üretime ve işyerinin tiim çalışmalarına işçi gibi katılırlar,

c)Öğrenciler,teorikveuygulamahçahşmalarlsüresincesendikal

faaliyetlere katılamaz|ar.

d)Sorunluöğrenci,DanışmaKuruluBaşkanlığı'nabildirilirvegereken

durumlarda disiplin soruşturmasl, Yüksek Ögretim Kurumları Ögrenci



Disiplin Yönetmeliği' ne göre yapılır,

MADDE 10: DEG, in ilgili iş birimlerinden, herhangi birisinin kapatılması

halinde, teorik ve uygulamah eğitimler, bu protokol esaslarına göre DEG, in ve

Çorlu Meslek Yüksek Okulu' nun uygun gördüğü diğer makine sanayi

birimlerinde yapılır.

MADDE1l:Buprotokoltaraflarcaimzalandlğıtarihtenitibarenyürürlüğe

girer. protokol yürürlükte iken, taraflarca lüzum görülmesi halinde esaslar aynı

kalmak üzere değişiklik ve ekler yapılabilir, Değişiklik ve ekler yapıldığı

tarihten itibaren geçerlidir. Bu protokol l yl için geçerlidir, 1, yılın sonunda

tarafların arzu etmeleri halinde protokol süresi uzatıhr,
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