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Amıç
ll|ıdde l
işbu proıokolün anıacı, Tekirdağ. Na§ k KemıI tlniversilesi Sağlık Hizmetıeri MesIck
yı.ıksekokulunda öğenim gören Onlisans
<lğrcrıcilerinin Tekirdağ ilinde bulunan eğiıim
kurumIarında mesleki uygutama yaparak rneiıeki deneyimlerini aittırmak nitelikli işıolu

yetişthmeL ve üniversite-sektör işbirliğine kaıkı sağ|amakıır.

Kıpsım
llladde 2.
Bu protokol. Tekirdağ Namık kemal universilesi sağlü Hizmeıleri Mes|ek yuksekokulu ile
Tekirdağ ll Milli Eğtim Müdüflüğü ıc ilgiti eğitinı kuruınlannda vapacaklen uygulamalı
mesleki eğitinıin esısIarını kapsar.

Taraflır
Mıdde jl.
a) Eğitiırı ve öğetimin yapıldığı kurum adına. Tekiıdağ Namık kemal Ünivershesi saglık

Hizmetleri Meslek Yuksekokulu,

b) lrtesleki uygulama eğitimi yapılacak eğiıim kurumu adına; Tekirdağ
Müdürlüğü,

iı v;ıiı

Egitim

cenel yiiküm|iilikler
lt{ıddc

.{.

Eğtinı kurumlarında yapılacalı "Mesleki Uygulamalıf' ve "Mesleki Eğitim" dersleri 3308
sayılı kanuıun J. lı{addesinin "c' bendine ve Tekiıdağ Namık kemal Üniversitesi Önlisaıs
Eğtim Oiretim Yönergati görc yapılıı,
lVtıdde 5.

a) Eğitinı öğret im mıii}edailannda belirii]en derslerin okullardı yapıtıcak kısnıı Tekirdağ
Nanıık Kemal [.ıniversiıesi Sağlık Hizınelleri l\lesle.k Yüksckokulunda yüünilür.

b) Eğitim

kurunılan ıarafindan. egiıim-öğreıim yarıyılları

için meslcki

1,apıtrılabilecek oğrenciler için programIara göre kontenjanl8r belirl*nir

uygulama

c) Eğiıim kurumlannda yapılacak "Mesleki Uygulamatar" ve ''Mesleki Eğitinı" dersteri ise
eğitim kmımlannca beürlcnen ve üniversite tarafından tl-v8un göfi-tlen eğitim kunımları
persı.ıneli ve dersin öğretiın elemaııı tarafindan takip ediIir.

lllıdde

6.

Eğitim kurumlanıda yapılan "Mesleki Uygu|anıalai' ve "Mesleki Eğitim" dersleri Nleslek
YÜsekokullarının gOrevlendirdiği Öğetiın Elemanları tant'ındın bglirli aralıklarla deneılenir.
iUsdde 7.

E$tim Lım.ınıiannda uygulama yapacak öğrenciler ilgili eğiıiııı kurırmlarında sınav hafta|arı
lUriç akademilı lakvime uygun o|arık deıs müffedetında belirlenen stırelĞrce ders uygulaması
görüler.

+

§{ıdde

8.

Mesleki uygulama esnasında ilgili

63Jl sayılı İş

u.vgrılınn,ıasından eğiıim kurumları sorumludur

Sağhğı ı.e Güvenliği nıevzuatının

Me.deki ııygulamaya kstılen öğıenci|erin sigorta pnmierioe aiı işlemlerin mevzuauna göre
1ırnıtülmesinl Tekirdağ Nanıık Kemıl Universiıesi sağlayacakıır.

Mesleki uygulamaya katllan öğrencilere Tekirdağ İİ Milli Eğiti,n Müdürlüğü veya eğitim
kurumlan tanfından heıhangi bir ödenıe yapılınayacaknr.
Kunını ya da kwu.luşlıu yapılacak nıaddi ve manevi hizmeılerden dolayı diğer nraf'lardan hiçbir
ad aıtloda ticfet talep eınıeyeceklerdir,

lllıddt

9.

Eğıim kurumlan, mesleki

uygulaıns},a kaltlan öğrencilerin istilıdanıını sağlayabilir. lsıihdamın
kapsamı ve diğer esaslııı eğitim kurun arı ile öğrenci arasında ayrıca dtiqenleniı-,

Mıdde l0.
Öğrenciler yaptıklan mesleki uygulamaları bir rapor halindc hazırIayıp eğitim kurumlanna
onavlaıarak meslekİ uygulama sorun u§u öğretİm eleman na sutıarlar Mesleki uygulamarun
değerlendirmesi Tekidağ Nanııli Kemal Üniversitesi Önlisans Eğitim Öğetim Yönergesi
hükümlerine görs

yapılf

Mıdıle l t.
Mesleki uygulama eğitimini alan]
a) Çalışına §aatleri işverence diuenlenir ve oğrenciler işyeri çalışnıu şanlannB uyarlar Ancak
öğenciler gündc 8 saatten t}zla çalışıırılanıazlar

b) Oğrenciler, nıe§leki uygutaıııa yerlerİnİ İşveri eğİtinı sorumlusu ve meslekl uygulanıa
sorumlusu öğretim elemanın bilgisi olmakszın değişıİemezler.

c) Mesteki uygulama öğıenimin bir piırça§ıdır. Ögrenciler, Yukseköğreıim Kurumları Öğrenci

ü uymak zorundadır
Mesleki uygulama §ii!,esibce işletmelerde düzeni bozacak davranışlarda bulunamadaı. sendikal
faaliyel lere kaıılamazlar
Disiplin Yönetmeliğinde belirleneı hırallara eğitim kurumlarında

d) Öğrencileı. Mesleki uyEılama sonuııda haarladıkları ıaporlan sorumlu öliı,etinı elemanına
leslim eımoi zorundadrrlar
e) Oğenciler eğitim Lurunı|arına aiı araç gereç ve donanınıı kurallara uvgun olaralı kullannıak
zoru ndad

ı

rlaı

f) Öğrenciler. mcsleki uygulamaları sriresince dersin öğroim elenıantarı ııraftndan belirlenen
iş kıyafeıleriıi gilmek ve öğrenci kırtlaıını taknıak zıınmdadr.

Maddc l2.
Proıokolde DeğişikIik
a) Ul'gun görülmesi halinden

urallaıın kaışılıklı

nııl2b&kgu ile proıokolde değişiklik ve
ilıveler yapılabilir. Dğişiklik ve i|avcler yapıldığı tarih itibari ile geçerlidir.
yezı

11

b) Proıokolde yer alııayan huzuslaı ile uygulanıada doğacah problenılerin çözünü için

tarat'lardan birL diğerini toplantıya daveı edebilir. Bu toplıntı sonucunda alınacıİ kaıarlafa göre
işlemler yurütülür. Alınan kaıarlar iş hu protokoliın eki olup, taratlarcı imza altına ılınır.

§üre

+ı

ğ

Madde

13.

Bu Protokol imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir ve 5 (beş) Eğitim - Öğretim yılını
kapsamakadır. Ancak, taraflar her Eğitim - Öğretim Yılı başında sadece o Eğitim - Öğretim

yılı için uygulamanın devam edip etmeyeceğine

karar verebiIir. İhtiyaç duyulması ve karşılıklı
protokol
anlaşılması halinde
süresi aynı esaslara veya gerek görülen esaslaın da ilavesi ile
birlikte belirlenecek süre kadar yeniden uzatılabilir.

Diğer IIususlar

Madde

14.

Bu protokolde yer almayan hususlar ile ilgili kararlar her iki tarafin ortak kararı ile yürütülür.

Madde

15.

Yukarıdaki şartlara uyan ve mesleki uygulamada başarılı olan öğrencilere eğitim kurumları
tarafindan yazılı belge verilir.

Yürürlük
Madde

16.

3 sayfa ve 16 maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve
29 l 3 l lglhuininde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu protokol Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve Tekirdağ İl Milli Eğitim
İşbu^protokol

Müdürlüğü tarafından yürütülür,

Ersan

Tekirdağ

AN
t im Müdürü
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