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I.C.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESi

TEKN IK BILlMLER MESLEK YUKSEKOKULU
PENTi ÇORAP sAN TiC, A Ş ARASTNDA

EĞİTİM, AKADEMIK ve TEKNjK İŞBİRLİĞi PRoToKoLU

MADDE l

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekoku|u, inşaat Bölümü,

ınşaat Teknolojisi ve yapı Denetimi programı öğrencilerinin, mesleklerini uygulamak için
gerekli olan bilgi ve becerilerini artırmak; Penti Çorap San. Tic. A.Ş.'ye ait endüstriyel

tesislerin yapısal güvenliğinin takibi ile yapı sağlığı izleme amacıyla yürütülen projelerin

devamlılığı sağlamak için Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve penti Çorap
San. Tic. A.Ş. arasındaki işbirliğinin esaslarını belirlemektir. Ayrıca inşaat konularında
gerÇekleŞtirilen çalışmalarla ilgili karşılıklı akademik ve teknik desteğin koordine edilmesini
amaçlar.

KAPSAM

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bö|ümü,
inŞaat Teknolojisi ve YaPı Denetimi Programı 2. sınıf öğrencilerinin zorunIu staj sürelerinde
Penti Çorap San. Tic. A.Ş.'ye ait endüstriyel tesislerin yapı sağlığı ve güvenliği konusunda
üniversitemizin ilgili akademik personeli tarafindan yünıtülen, yapısal güçlendirme ve yapı
güvenliğinin endüstriyel tesislerde devamlılığın izlenmesi amacıyla gerçekleştirilen pğelerde
deneyim kazanması eğitim sürelerini kapsamında yürütüIen prefabrik yapılar (Iv, yarıyıl)
Yapı onarımı ve Güçlendirme(IV. Yarıyıl), Proje Etüdü ve Uygulaması (IV, Yarıyıl) ,

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkeleri (IV. Yarıyıl), Yapı Projesi Uygulamaları (IV.
Yarıyıl), Büro ve Şantiye organizasyonu (III. Yarıyıl) derslerinin uygulama çalışmalarında
teknik gezi vs. yürütülmesini, Penti Çorap San. Tic. A.Ş.'ye ait inşaat projelerine akademik ve
teknik destek sağlanmasını, staj çaIışmasında başarıIı öğrencilerin sertifika almaya hak
kazanması konularına ilişkin iki kurumun katla ve işbirliğiyle ilgili uygulama esaslarını
kapsar.

AMAÇ

MADDE 2.



DANISMA KURULU

MADDE ]

Tekirdağ Namık Kemal Universitesi ve Penti Çorap San. Tic. A.Ş, Eğitim, Akademik ve

Teknik İşbirliği Danışma Kurulu; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler

Meslek Yllksekokulu Müdürü veya Eğitim Öğretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı, İnşaat

Bölümü yapı sağhğı ve deprem güvenliği konusunda çalışan öğretim elemanı, Penti Çorap
San. Tic. A. Ş. teknik müdürü ve/veya Penti Çorap San. Tic, A, Ş. Genel Müdürünün

görevlendirdiği bir üyeden oluşur.

Danışma Kurulu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Müdürü veya Eğitim-Oğretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı başkanlığında yılda en az bir

kere toplanır. Danışma kurulu; mevcut projenin durumu, staj, seminerlerle ilgili programların

hazırlanması, uyguIanması ve izlenmesini koordine eder,

PROGRAM ile iıcni rrurtryLER

MAD DE4
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü,
YaPı denetim ve İnşaat Teknolojisi Programı öğrencilerinin eğitimleri süresince, zorunlu
stajlarını uygulamalı olarak penti Çorap san. Tic.A Ş. tesisleri yapı sağlığı ve güvenliği
konusunda yürütülen çalışmalar kapsamında ilgili tesislerde almaları sağlanır. Ayrıca iki
kurum arasında yapı sağlığı, işIetme güvenliği, inşaat çahşmaları konusunda karşılıklı
yünitülecek akademik ve teknik çalışmalann devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir.
Staj ve akademik destek çalışmaları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler
Meslek yüksekokulu'nun Akademik Takvime göre belirlediği tarihlerde yapılır. stajını ve
staj kapsamındaki proje ile uygulamaların tümünden başarılı olan öğrencilere penti Çorap
San. Tic. A.Ş. tarafından sertifika verilir.

Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek yüksekokulu İnşaat Bölümü
İnşaat Teknolojisi ve Yapı Denetimi Programı öğrencilerinin Penti Çorap San. Tic. A.Ş.'nin
Yemekhane, revir, kiŞisel güvenlik gereçleri ve personel servisi olanaklarından yararlanmaları
sağlanır

MADDE 5:
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MADDE 6

Uygulamalı eğitimin değerlendirilmesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek

Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esasları geçerlidir.

MADDE 7

Genel çalışma koşul[arı, disiplin ve izinle ilgili olarak;

a) Öğrenciler, Penti Çorap San. Tic. A.Ş,'nin ilgili birimlerindeki çalışmaları
süresince, işyeri çalışma koşullarına uyarlar, İşyerindeki disiplin ve uyumu

bozacak davranışlarda bulunmazlar.

b) Öğrenciler, yapı sağlığı izlenmesi ve işyerinin tüm çahşmalarına katılırlar.

c) Öğrenciler teorik ve uygulamalı çalışmaları süresince sendikal faatiyetlerde

bulunamazlar.

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

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin yönetmeliği hükrlmlerine göre,

disiplin soruşturması yapıhr.

MADDE 8

Oğrencilere uYgulamalı eğitim süresince Üniversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.
Öğrencilerin firma/kuruluş ile aralarındaki mali ilişkiler, hiçbir biçimde Üniversite'ye yükümlülük
getirfiez. Firma,/kuruluş ile öğenci arasındaki ücret anlaşmasında Üniversite taraf değildir.
ılgili ogrencilerden programa öngörülen sürede katılanlara penti Çorap san. Tic. A.ş, firması
taraflndan ve 611I sayılı Kanunun 64. maddesine göre asgari ücretin net tutarının %o31,undan az
olmamak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde firma./kuruluş tarafindan aylık ödeme yapılıı Ek
olarak bu öğrencilerin penti Çorap san. Tic. A.ş. firmasının yemekhane ve personel servisi
olanaklarından, ayrıca çalışanlara verilen erzak yardımının da en az yarısından (l/2,sinden)
faydalanmaları sağlanması bekleniı
AYrıca 55l0 saYılı "SosYal Sigortalar Kanunu'na" göre öğrenciIerin iş ve meslek hastalıklarına
karŞı sigortalanması Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafindan yapılacaktıı Ancak iş yerinin
kusurundan dolaYı meYdana gelebilecek iş kazalan ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur
(3308 sayılı Kanun, madde 25).



PRoToKoL SLR.ESİ. DEĞisİKLiK Ve İLA\E

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

Mtlmin Ş4111ŞMehmet KARACALI
Penti Çorap San. Tic.A.Ş.

Genel Müdürü

kemal Üniversitesi

Rektörü


