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MADDE l:

Tekirdağ Namık Kemal Universitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyiın,

Ayakkabı ve Deri Bölümü Ö5,renci ve Ögretim Elemanlannın tekstil / hazır giyim araştırma ve

geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla. Tekirdağ Namık KemaI Üniversitesi

Rektörlüğü ve Teksti| İhracatçılan ve Çalışanları Demeği (TİHCAD) arasındaki işbirliğinin

esaslannı belirlemektir.

KAPSAM

MADDE 2:

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bitimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyiın,

AYakkabı ve Deri Bölümü ile Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Demeği arasındaki bu protokol

ile karşılıklı akademik ve teknik destek sağlanması, öğrenci staj yeri bulma ve işletme mesleki

eğitim yönergesi gereği 3+1 uygulamasından faydalanııak isteyen öğrenciler için işletıne

bulma konularında mihmandarlık sağlaııacaktır.

Dernek, demek üYelerinin kararlannı da dikkate alarak görev ve sorum]uluk alanlarına giren

hususlarda; üYesi olan tekstil lhazır gilıın işletıneleri ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirerek

ve bu amaçla gerekli kaynak yaratılmasında ilgili Bölüm ve programlanna yardımcı olacaktır.

MADDE 3: Bu pı,otokoliiıı hükümleri protokoliiıı imzalandığı tarihtelı itibaren ve aksi belirtiln-ıediği
müddetÇe geÇerlidir. KaŞılıklı mağduriyet yaşanııamak şaıtıyla 3 ay öncesinden haber verilmek suıetivIe
iş bu protokol sona erdirebilirler
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Tekirdağ Namık Kenıal Üniversitesi l-eknik Bilimler Meslek Yüksekoku[u Tekstil, Ciyim, Ayakkabı

ve Deri Bölüııünde kayıth öğrencilerin dört yarıyıl eğitimleri süresince uygulaınalı dersler, staj,

aIaştırma ve geliştirme faaliyetleri, seminerlerle ilgili programların hazırlanması, uygulanııası ve

izlenmesini kapsamaktadır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Tekstil İhracatçıları ve Çahşanlan Demeği Danışına

Kurulu; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bi[iınler Meslek Yüksekokulu Müdürü,

Tekstil, Gifim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Bölüm Başkanı, Giyim Üretiın Teknolojisi Progıamı

Program Danışmanı, Tekstil Teknolojisi Programı Progıam Danışmanı ve Tekstil İhracatçıları

ve Çalışanları Demeğinin görevlendirdiği bir üyeden oluşur.

Danışma Kurulu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Müdürü başkanlığında yılda en az bir kere toplanır. Danışına kurulu; uygulamalı dersler, staj,

tekstil / hazır giyim araştırma ve geliştirme faaliyetleri, seminerlerle ilgili progıamlann

hazırlanması, uygulanması ve izlenmesini koordine eder.

MADDE 6:

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim,

Ayakkabı ve Deri Bölümü ile TİHCAD arasındaki işbirliği protokolüne göre TİHCAD
tarafından; bölümde kayıth olan öğrencilere yönelik tekstil / hazır giyim sektörü ve ar-ge

çalışmalan hakkında bilgi paylaşımı yapmak, seıniner ve teknik gezi planlamak, staj yeri

bulmak gibi konularda milımandarlık yapılacaktır. Tekirdağ Namık Keınal Üniversitesi Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüınü Öğretim Elemanlan

taraflndan TİHCAD'ın belirtediği tekstil / Irazır giyim sektörü işyerlerine yönelik olarak eğitim
ve bilinçlendirme faaliyetleri konularında akadeııik destek verilmesi koordine edilecektir.
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Ayrıca uygulamalı dersler, staj, tekstil / hazır giyim sektörü ar-ge faaliyetleri, seminerl lc il
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MADDE 5:
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programlann hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi ihtiyaç durumuna göre koordine

edilecektir.

MADDE 7:

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Biliınler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Ciyim,

Ayakkabı ve Deri Bölüınü ilgili prograınlanna kayıtlı staj ve 3+l uygulamasından faydalanınak

isteyen öğrenciler için TİHCAD tarafıııdan işletme bulma konulannda mihııandarhk sağlanmış

ise ilgili işletmenin öğrencilere yemekhane, revir, kişisel güvenlik gereçleri ve personel servisi

olanaklanndan yararlanmalannın sağlanması yönünde ilgili işletmenin bu kolayhğı sağlaması

için TİHCAD yardımcı olacaktıı.

Bu protokol taraflarca imzalandığı J!,fO.İfZ\"rilinden itibaren yürürlüğe girer. Protokol

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

ekler yapılabilir. Değişiklik ve ekler, yapıldığı tarihten itibaren geçerli
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