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işr,nni ı.ıısı,rri wculamu-a,nr rĞiriırı ve öĞnıriıı işninı,iĞi ınororoı,ü

Bu Proıokol 5 sayfa ve l7 maddeden oluşur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi adına Ünivenite
Rektörü ile Firma,/kuruluş temsilcisi arasında imzalanıı

AI}IAC

NIADDf 1: Bu protokol Tekirdağ Namık kemal Üniveısitesi Muratlı Meslek yüksekokulu Mı lıasebe ve

Vağ UYgulanuları Prograıru, İşldmz Yönaimi hogramı, Maliye Programı ve Sosyal Giivenlik
hograıru'nda kayıtlı öğrenciIerin işbaşı eğitimi, mesleğe hazırlanma, mesleğin gerekli kıldığı biği ve
becerilerini artttrma ve mesleki beceriIenni geliştirmeleri amacıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Meslek Yüksekokullan §yeri Mesleki Uygulamalar Eğitim Yönergesi kapsamında hazırlaıımş olup,
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlt Meslek Yüksekokıılu l|e çorlu Serbesl Muhasebeci ve Moli
Miğavirler Odası arasındaki işbirliği için gerekli kuralları ve esasları kapsaı

KAPSAjVI:

MADDE 2: Üniversitemiz Meslek YüksekokuIları örgün öğretim öğrencilerinin Meslek
Yüksekokulunca uYgun bulunan kamu/özel sektöre ait işyerlerinde yapacaklan ,,işyeri Eğitimi ve
İŞYeri UYgulamasr" dersi eğitimleri ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi, Mesleki Uygulama
Eğitimlerinin başlama, yürütme ve sonuçlandırılmasına ilişkin esasları kapsamaktadır.

vtıntını,tır:
MADDE 3: Bu Prot'okoliirı huhimleri protokol{iııı imzalandığı tarihten itibarerı ve aksi belidlmediği
müddetÇe geÇerlidiı Taraflar öğenciler mağdur edilmemek şartyla 3 ay öncesindeıı haber vermek suretiyle
Mesleki Uygulamalı Eğitim programını sona erdirebilir[er

SÜRE:

MADDE 4: Tekiıdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Muhasefu ve Veğ
uygulamalan hogratru, işIetıw yönetımı hograıru, Maliye hogmmı ve sosyal Güı,enlık
Prograna'nda kayıtlı öğrencilerinin 2. Dönemin sonunda yaz staJ|ile başlar, ikinci (2 ) sınıfın (3. ve 4.
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yanyıl) Uygulama dersleri ile lşyeri Eğitimi ve Işyeri Uygulaması eğitimlerinin ve seminerlerini

kapsayarak 4. Yarıyıl sonu sınavlannın son gününe kadar olan süreyi kapsamaktadır 3+l Modelini

uygulayacak programlar için 3. veya 4. Yarıyılda haftanın 5 gii,rıünü kapsamaktadır.

t]YGL]LAMALı rĞiriw xONTENJANI:

MADDf, 5ı Firmaİ(uruluşlar, bu protokolün imzalaıması sonrasında uygulamalı eğitim için her yıl kaç

kontenjan tahsis edeceklerini Muntlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne bildiriı

DA-N{IS NtA K[]RUL1-I:

MADDE 6 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu ve Çorlu Serba;t

Muhasebeci ve MaIi Mğavirler Oılası Eğitim Öğretim İşbirliği Danışma Kurulu, Tekirdağ Namık

Kemal Üniversitesi Muntlı Meslek Yüksekokulu Müdürünün görevlendireceği Müdür Yardımcısı,

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Mulıasebe ve Vergi lJygulamııIaıı

Progıaıru, İştdttıı Yönetimi Prograıru, Malğe Progroıru ve Sosyal Giivenlik Programı'nıla Mesleki

Uygulama Eğitim Sorumlusu Ögretim Elemanı ve Çorlu Serhest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Odası'nın görevlendirdiği bir üyeden oluşmaktadıı Danışma Kurulu, Tekirdağ Namık Kemal

Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısının başkanlığında yılda en az iki kez

toplanıı Danışma Kurulu, Çorla Serbesl Mulıasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda yapılacak dersler

ve seminerlerle ilgili programların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesini koordine eder.

Taraflar, ilgili ttlm iş ve işlemlerını Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mes|ek Yüksekokulları §yeri
Mesleki Uygulamalar Yönergesi, \yeri Mesleki Uygulamalar Eğitimi Esasları ile Tarafların

Yükiimlülüklerine Ilişkin Sözleşme ve bu protokol hükümleri d.ihilinde yürüttir. SöztEme bu

protokolün ayrı|maz bir parçasıdır,

PROGRAM iLE ir-cir-i ırih<Üur,nn:

MADDI 7: Uygulamalı eğitim protokolünü imzalayan firmalarikuruluşlar kontenjan taleplerini ilgili

Meslek Yüksekokulu Müdürlügüne bildirirler. Programa fazla talep olması halinde ilgili Program

Bölüm Başkanı görüşü ve Meslek Ytlksekokulu Yönetim Kurulu'nun kararı ile üst kontenjan

sınırlaması olabilİr, Kesinleşmiş kontenjanlar ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürtüğü tarafından

akademik takvim dahilinde 2. Dönemın (Bahar yarıyılı) sonunda ilan edilir.

Yönergede açıkça belirtilmiş asgari not ort]alamasına sahip ve uygulamah eğitime katılmak tizere

başwnn öğrenci Meslek Yüksekokulu Müdür yardımcısının başkanlığında, Program Bölüm Başkanı
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ve Mesleki Uygulama Eğitim Sorumtusu öğretim elemanından oluşan bir komisyon tarafından

mülakata alınarak Mesleki Uygulama Eğitimine alınıp alınmayacağı belirlenir.

Kontenjanlara göre ilgili komisyon tarafindan seçilmiş öğrenciler Meslek Yüksekokulu yönetım

Kurulu tarafindan eğitime kabul edilir.

MADDE E: Mesleki Uygulama Eğitimi ilgili firmalarda "İşyeri f,ğitimi ve İ§yeri Uygulamas l' dersi

adı altında akademik takvime uygun olarak 3. velveya 4. Yarıyıl süresince 16 (14+2) hafta/sınav ve

haftada en az 3 gİln süreyle yapılır !g Ögrencilerın toplam 4 yarıyılın 3 yanyılında yeterli ders

kredilerini tamamlamak şartıyla 3, veya 4. YanyıIlardan binnde haftada en az 5 gün süreyle tam

zamanlı olarak Mesleki Uygulama Eğitimleri (3+lModeli) yapılır, Yukanda tanımı yapılan Mesleki

Uygulama Eğitiminin şekline ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kamr verir.

Meslek Yüksekokullannda Uygulamalı Eğitimleri öğrencilere bir seçenek olarak sunulur ve eğitime

ara verilmeksizin ön lisans programına paralel bir şekilde yüruilllür.

Uygulamalı eğitime giden öğrencilerin transkriptlennde 3. velveya 4. yarıyılda Seçmeli "İşyeri Eğitimi

ve İşyeri Uygulaması I-II' dersteri yer alır. 3+l modeli uygulayan programlarda kredilerini

tamamlamak şartıyla uygun seçmeli dersleri alırlar,

İşyeri Eğitimi ve İşyeri Uygulaması" na 7o8O oranında devam zorunludur. Devam zorunluluğunu

yerİne getiremeyen öğrenciler Meslek Ytlksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile başarısız sayılır,

MADDE 9: Öğrencilere uygulamalı eğitim süresince Ünıversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi

yapı|maz. Öğrencilerin firma-/kuruluş ile aralanndaki mali ilişkiler, hiçbir biçimde Üniversite'ye

yükümlülük getirmez. Firma./kuruluş ile öğrenci arasındaki ücret anlaşmasuıda Üniversite taraf

değildir.

İlgili Ogrencilerden programa öngörülen sürede katılanlara Çorlu Serbest Muhasebeci ve Mali

Müşavirler Odas, tarafindan ve 6111 sayılı Kanunun 64. maddesine göre asgari ücretin net

tutannın %o3O'undan az olmamak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde firma,ikuruluş tarafından aylık

ödeme yapılır. Ek olarak bu öğrenci[erin Çorlu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşaviıleı ()dası'nın

yemekhane ve personel servisi olanaklarından, ayrıca çalışanlara verilen erzak yardımınln da en az

yarısından (l /2 'sinden) faydalanmalan sağlanması bekleniı

Ayrıca 55l0 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu"na göre öğrencilerin iş ve meslek hastalıklanna karşı

sigortalanması Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yapılacaktır. Ancak iş yerinin

kusurundan dolayı meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur

(3308 sayılı Kanun, madde 25).
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MADDE l0: Oğrencilenn Sınav tanhlen Tekirdağ Namık Kemal Universitesi Akademik Takvimine göre

belirlenir. Öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesı Ön Lisans Eğinm. Öğretim ve Sınav

Yonetmeliğine tabidi r.

MADDE 11: Çorlu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler OıIası'nda öğrencilerden sorumlu

Elemanın en az dört yıllık lisans mezunu olmalıdıı Aıcak §yeri Eğitim Sorumlusu olarak işyeri

uygulamalannda Çorlu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşaviıler Odası yetkililerinin uygun gördüğü

birim yöneticileri, tekniker vb. görevlendirilebiliı Firma denetim görevini yapacak olan Mesleki

Uygulama Eğitiminden Sorumlu Öğretım Elemanına görevini yapabilmesi için gerekli tüm şartları

sağlamakla yükümlüdür.

MADDE 12: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi

Ilygulamahrı Prograıru, İşlefuıe Yönelimi hogıamı, Maliye Progıııru ve Sosyal Güvenlik

Prograını'nda kayıtlı öğrencilei, furla Serbest Mulıasebeci ve Mali Müşavirler 0dası'nda eğitime

başlamadan önce "Belirli Süreli-Gönüllü Mesleki Uygulama Sözleşmesini"ni imzalaı

MADDE 13: Öğrenci İşyeri Uygulamalı Eğitimi öncesi staj uygulamasını birinci sınıfin ikinci yanyıl

@ahar) sonunda en az 3O (otuz) iş günü olarak Çorlu Serlnst Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Odası'nın uygun gördüğü binmlerde gerçeklEtirir. furla Serbest Mulıasebeci ve Mali Müşavirler

0dası'nda staj yapacak öğrenci sayısı ilgili kurum/firma tarafından belirleniı Öğrencilerin, gürılük

olarak faaliyetlerini yazdıkları eğitim defterlerini, işyeri Mesleki Uygulama Eğitim Sorumlusu öğetim

elemanlan denetleı

MADDE 14: Çorla Seıbest Muhasebeci ve Mali Müşaviıler Odası yeni gelişen teknolojiler ile ilgili

olarak öğrencilere yılda en az bir defa seminer düzenleı Bu seminerlerin yeri Danışma Kurulu

tarafindan belirleniı

MADDE 15: Genel çalışma koşullan, disiplin ve izinle ilgili olarak;

a. Öğrenciler, Çortu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşaürler Odosı'nın i lg i l i birimlerindeki

çalışmaları süresince. ışyen çalışma koşulIarına uyarlar ve işyerindeki disiplin ve uyumu

bozacak davranışlarda bulunamazlar,

b. Öğrenciler, üretime ve işyerinin tüm çalışmalarına katı|ırlar.

a. Öğrenciler, teonk ve uygulamalı çalışmaları süresince sendikal faaliyetlere katılamazlar,

b. Sorunlu öğrenci, Mesleki Uygulama Eğitim Sorumlusu Öğretim E|emanı aracılığıyla

Danışma kurulu Başkanlığı'na bildirilir ve gereken durumlarda disiplin soruşturması,

Yilksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetrneliği'ne göre yapılıı
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MADDE 16 Çorlu Serbest Muhasefuci ve Mali Mğavirler 0dası'nın ilgili iş birimlerinden herhangi

birinin kapatılması ha[inde teorik ve uygulamalı eğitimler, bu protokol esaslarına göre Tekirdağ Namık

Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Yönetim KuruIu'nun uygun göreceği diğer

kurumlarda yapı[ıı

cDı,i nir,ci, ricıni sınr,a.n VE pATENT HAKLARIMN KORUNMASI
MADDE 17: Tekird ağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencileri "İşyeri Eğitimi

ve İ§yeri Uygulaması", dersi sırasında ve bu uygulamanın sona ermesinden itibaren beş yıl süreyle

yapılan eğitim sırasında öğrendikleri ilgili ttlm ticari sırlan, mükelleflere ait bilgileri ve gizli belgeleri

koruyacaklarını kabul ve beyan ederler. Söz konusu koruma kapsamında, eğitim sırasında çalışma,

araştırma-geliştirme ve endüstriyel uygulamalar süresinde herhangi bir aşamada yer almış olan

Program Öğrencileri;

- (a) Bu çalışmalar kapsamında hiç bir bilgiyi ifşa etmeyeceğini,

- (b) Eğitim ile ilgili olarak, kendisi tarafindan düşünülmüş olsun olmasın, firma,/kuruluşlar için ticari

sır niteliği taşıyan hiç bir bilgiyi üçüncü şüıslara beyan edemeyeceğini,

- (c) Eğitimi sırasında kendisi tarafindan kullanılan, üretilen, kontrol edilen tiim not, kayıt (bant, disk,

disket vb,) ve belgeleri firma./kuruluşa teslim etnıeyi,

- (d) Eğitimi sonrasında veya bitiminden önce eğitimden aynlmaları durumunda da geçerli olmak

iieere, firma./kuruluşlarla rekabet içinde olan kuruluşlarla aynı konularda araştırma-geliştirme ve her

türlü haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmamayı kabul ve beyan ederler.

Bu maddenin uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli bildirimleri bu kişilere iletmek ve onlarla

protokolün bir parçası sayılacak gerekli yazı ve gizlilik anlaşmalannın yapılmasını progrzımtn

Uygulamadan Sorumlu Öğretim Elemanı sağlamakla yükümlüdür.

Çorlu Serbest Muhasebeci ve Mali MiişaviıIer Odası ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi birlikte

işbu protokol hükümleri çerçevesinde Tekirdağ Namık Kemat Üruversitesi Meslek Yüksekokulları

\yeri Mesleki Uygulamaları Yönergesi kapsamında uygulamalı eğitim şartlannı kabul ve taahhüt edeı
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