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TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL üxivnnsirrsi
ÇORLU MESLEK yüxsnxoxur,u

işveni MEsLEKi uyGuLAMALını ıĞiriıı ve öĞnr,riırı iş siRLiĞi pRoroxoı-ü

Bu protokol 5 saü4a ve l7 maddeden oluşur. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi adına Üniversite

Rektörü ile Firma/Kuruluş temsilcisi arasında imzalanır.

AMAC

MADDE 1: Bu protokol Tekirdağ Namık Keınal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Gıda

Teknolojisi hogramı, Eleklronik Teknolojisi Programı ve Makine Programı'nda kayıtl,ı

öğeııcilerin işbaşı eğtimi, mesleğe hazırlanma, mesleğin gerekli kıldığı bilgi ve becerilerini arttırma

ve mesleki becerilerini geliştirmeleri amacıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek

Yiiıksekokullan İşyeri Mesleki Uygulamalar Eğitim Yönergesi kapsamında hazırlanmış olup, Tekirdağ

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu ile Coca-Cota İçecek,4.Ş. firması aıasındaki

işbirliği için gerekli kurallan ve esaslan kapsar.

YiJRtJRLiJK:

!&\DDE;!ıBu protokoliiıı hiikürrıleri protokoliin imzalaııdığ larihten itibaren ve aksi belirtilınediği

müddetçe geçolidir. Taraflar ösoıciler mağdur edilınemek şaıtıyla 3 ay öncesinden haber vermek

suretiyle Mesleki Uygulamalı Eğtim prognmın sona erdirebilirler.

SiiRE:

MADDE 4: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojİsi

Progromı, Elekıronik Teknolojisi Programı ve Makİne Programı'ndakayıt|ı öğrencilerinin 2.

1

KAPSAM:

MADDR 2: Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları örgiin öğretim öğrencilerinin Meslek

Yüksekokulunca uygun bulunan kamüözel sektöre ait işyerlerinde yapacakları "İşyeri Eğitimi ve

İşyeri Uygulaması" dersi eğitimleri ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi, Mesleki Uygulama

Eğitimlerinin başlama, yürütme ve sonuçlandınlmasına ilişkin esaslan kapsamaktadır.



Dönemin sonund ayaz stal ile başlar, ikinci (2.) sınıfın (3. ve 4. yarıyl) Uygulama dersleri ile İşyeri

Eğitimi ve işyeri Uygulaması eğitimlerinin ve seminerlerini kapsayarak 4. Yanyl sonu sınavlarının

son gününe kadar olan süreyi kapsamaktadır. 3+1 Modelini uygulayacak programlar için 3. veya4.

Yanylda haftanın 5 gününü kapsamaktadır.

t YGULAMALI EĞiTİM KoNTENJA|II:

!&\DDElıFirma/Kuruluşlaı, bu protokoliirı imzalanması sonrasında uygulamalı eğitim için her yl kaç

kontoıjan tahsis edeceklerini Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdiirlüğü'nebildiriı.

DANISMAK[]RULU:

MADDE 6: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yiiksekoku|u ve Coca-Cola İçecek

..{.Ş. firmasının Eğitim Öğretim İş birliği Danışma Kurulu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürünün görevlendireceği Müdiir Yardımcısı, Tekirdağ Namık

Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulıı Gıda Teknolojisi Programı, Eleklronik Teknolojisi

Programı ve Makine Programı'nda Mesleki Uygulama Eğitim Sorumlusu Ögretim Elemanı ve

Coca-Cola İçecek A.Ş. firmasının görevlendirdiği bir üyeden oluşmaktadır. Danışma Kurulu,

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısının

başkanlığında ylda en az iki kez toplanır. Danışma Kurulu, Coca-Cola İçecek A.Ş. firmasında

yapılacak dersler ve seminerlerle ilgili programların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesini

koordine eder.

Taraflar, ilgili tiim iş ve işlemlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulları

işyeri Mesleki Uygulamalar Yönergesi, İşyeri Mesleki Uygulamalar Eğitimi Esasları ile Tarafların

Yüktimlülüklerine İlişkin Sözleşme ve bu protokol hükiiıınleri dihilinde yürütiir. Sözleşme bu

protokolün ayrılmaz bir parçasıdır.

PROGRAM İLE iLGiLi HİrKiJMLER:

MADDE 7: Uygulamalı eğitim protokolünü imzalayan firmalar/kuruluşlar kontenjan taleplerini

ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirirler. Programa fazla ta|ep olması halinde ilgili

Program Bölüm Başkanı görüşü ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu'nun kararı ile üst

kontenjan sınırlaması olabilir. Kesinleşmiş kontenjanlar ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

tarafından akademik takvim dahilinde 2, Dönemin (Bahar yarıylı) sonunda ilan edilir.

Yönergede açıkça belirtitmiş asgari not ortalamasına sahip ve uygulamalı eğitime katılmak üzere

başluran öğrenci Meslek yüksekokulu Müdür yardımcısının başkanlığında, program Bölüm
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Başkanı ve Mesleki Uygulama Eğitim Sorumlusu öğetim elemanından oluşan bir komisyon

tarafından mülakata alınarak Mesleki Uygulama Eğitimine alınıp alınmayacağı belirlenir.

Kontenjanlara göre ilgili komisyon tarafından seçilmiş öğrenciler Meslek Yfüsekokulu yönetim

Kurulu tarafından eğitime kabul edilir.

MADDLİ: Mesleki Uygulama Eğitimi ilgili firmalarda "İşyeri Eğitimi ve İşyeri UyguIaması"

dersi adı altında akademik takvime uygun olarak 3. velveya 4. Yarıyl süresince 16 (|4+2)

hafta/sınav ve haftada en az 3 gün sürey|e yapılır veya Öğrerıcilerin toplam 4 yarıyılın 3 yanyılında

yeterli ders kedilerini tamamlamak şartıyla 3. veya 4. Yanyllardan birinde haftada en az 5 gün

süreyle tam zamanlı olarak Mesleki Uygulama Eğitimleri (3+l Modeli) yapılır. Yukanda tanlmı

yapılan Mesleki Uygulama Eğitiminin şekline ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kaıar

verir.

Meslek Yüksekokullarında Uygulamalı Eğitimleri öğencilere bir seçenek olarak sunulur ve eğİtİme

ara verilmeksizin önlisans programına paralel bir şekilde yürütiilür.

Uygulamalı eğitime giden öğrencilerin transkriptlerinde 3. ve/veya 4. yarıyılda Seçmeli "İşyeri

Eğitimi ve İşyeri Uygulaması I-II" dersleri yer ahr. 3+1 modeli uygulayan programlarda kredilerini

tamamlamak şartıyla uygun seçmeli dersleri alırlar.

İşyeri Eğitimi ve İşyeri Uygulaması'na o/o80 oranında devam zorunludur. Devam zorunluluğunu

yerine getiremeyen öğrenciler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu karan ile başarısız sayılır.

MADDE 9: Öğrencilere uygulamalı eğitim süresince Üniversite tarafindan herhangi bir ücret

ödemesi yapılmaz. Ö5encilerin firma/kuruluş ile aralarındaki mali ilişkiler, hiçbir biçimde

Üniversite'ye yükümlülük getirmez. Firma,ikuruluş ile öğenci arasındaki ücret anlaşmasında

Üniversite taraf değildir.

ilgili öğTencilerden progıama öngörülen sürede kat ılanlara Coco-Cola İçecekA.Ş, firması tarafından

ve 6l l1 sayılı Kanunun 64. maddesine göre asgari ücretin net futannın %3O'undan az olmamak

kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde iırma/kuruluş tarafından aylık ödeme yapılır. Ek olarak bu

öğencilerin Coca- Cola İçecek A.Ş. firmasının yemekhane ve personel servisi olanaklarından, ayrıca

çalışanlara verilen erzak yardımının da en az yarısından (li2 'sinden) faydalanmaları sağlanması

beklenir.

Aynca 55lO saylı "Sosyal Sigortalar Kanunu"na göre öğrencilerin iş ve meslek hastalıklanna karşı

sigortalanması Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yapılacaİiır. Ancak iş yerinin

kusurundan dolayı meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur
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(3308 saylı Kanun, madde 25).

MADDE 10: Öğlencilerin Sınav tarihleri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Akademik Talonmine

göre belirlenir. Öğrenciler Tehrdağ Namık kemal Üniversitesi Ön Lisans Eğitim. Öğretim ve sınav

Yönetrneliğine tabidir.

MADDI-IL Coca-Cola İçecek A,Ş, firmasında öğrencilerden sorumlu Elemanın en az dört yıllık

lisans mezunu olmalıdır. Ancak İşyeri Eğitim Sorumlusu olarak işyeri uygulamalarında Coco{olo

İçecek A.Ş, firma yetkililerinin uygun gördüğü birim yöneticileri, tekniker vb. görevlendirilebilir.

Firma denetim görevini yapacak olan Mesleki Uygulama Eğitiminden Sorumlu Ögretim Elemanına

görevini yapabilmesi için gerekli tüm şartları sağlamakla yükiimlüdür.

MADDI_Iı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojİsi

Programı, Elekİronik Teknoğisi Prograını ve Makine Programı'nda kayth öğrencilei, Coca-

Cola İçecek A.Ş. firmasında eğitime başlamadan önce "Belirli SürellGönüllü Mesleki Uygulama

Sözleşmesini" ni imzalar.

*ADDE 13: Öğrenci İşyeri Uygulamalı Eğitimi öncesi staj uygulamasını birinci sınıfın ikinci

yarıyıl (Bahar) sonunda en az 30 (otuz) iş günü olarak Coca-Cola İçecek A.Ş. firmasının uygun

gördüğü birimlerde gerçekleştirir. coca-cola İçecek ,4ş firmasında staj yapacak öğrenci sayısı

ilgili kurum/firma taraf!ndan belirlenir. Öğrencilerin. giinlük olarak faaliyetlerini yazdıklan eğitim

defterlerini, işyeri Mesleki Uygulama Eğitim Sorumlusu öğetim elemanları denetler.

MADDE l4: Coca{ola İçecek A.Ş. firması yeni gelişen teknolojiler ile ilgili olarak öğrencilere

yılda en az bir defa seminer düzenler. Bu seminerlerin yeri Daıışma Kurulu tarafından belirlenir.

MADDEJğ Genel çalışma koşullaıı, disiplin ve izinle ilgili olarak;

a Öğrenciler, Coca-Cola İçecek 4Ş. firmasının ilgili birimlerindeki çalışmaları süresince,

işyeri çalışma koşullarına uyarlar ve işyerindeki disiplin ve u}umu bozacak

davranışlarda bulunamazlar.

h Ögrenciler, üretime ve işyerinin tiim çalışmalarına katılırlar.

a" Öğrenciler, teorik ve uygulamah çalışmalan siiresince sendikal faaliyetlere katılamazlar.

b, Sorunlu öğrenci, Mesleki Uygulama Eğitim Sorumlusu Öğretim Elemanı aracılığıyla

Danışma Kurulu Başkanhğı'na bildirilir ve gereken durumlarda disiplin soruŞturması,

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönenneliği'ne göre yapılır,

MADDE 16: Coca-Cola İçecek,4.Ş. firmasının ilgili iş birimlerinden herhangi birinin kapatılması

halinde teorik ve uygulamalı eğitimler, bu protokol esaslarına göre Tekirdağ Namık Kemal
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Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği diğer kurumlarda

yapılır.

GİZLİ BiLGİ, TİCARi SIRLAR VE PATENT HAKLARININ KORUNMASI

MADDE 17: Tekirdağ Namık Kemal Üniversiıesi Meslek Yüksekokulu Öğrencileri *İşyeri

Eğitimi ve İşyeri Uygulaması", dersi sırasında ve bu uygulamanın sona ermesinden itibaren beş

yl süreyle yapılan eğitim sırasında öğrendikleri ilgili tüm ticari sırları, mfüelleflere 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 hiçbir bilgil ifşa etmeyeceğini,

- (b) Eğitim ile ilgili olarak, kendisi taraflndan düşiitıülmüş olsun olmasın, firma/kuruluşlar için

ticari sır niteliği taşıyan hiçbir bilgiyi üçiirıcü şahıslara beyan edemeyeceğini,

_ (c) Eğitimi sırasında kendisi tarafından kullanılan, üretilen, kontrol edilen tiim not, kayt (bant,

disk, disket vb.) ve belgeleri firma/kuruluşa teslirn etmef,

- (d) Eğitimi sonrasında veya bitiminden önce eğitimden al,rılmaları durumunda da geçerli olmak

i2ere, firma,/kuruluşlarla rekabet içinde olan kuruluşlarla aynı konularda araştırma-geliştİrme ve her

tiirlü haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmamay kabul ve beyan ederler.

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

protokolün bir parçası sayılacak gerekli yazı ve gizlilik anlaşmalarının yapılmasını programın

Uygulamadan Sorumlu Öğretim Elemanı sağlamakla yükiimlüdilr.

Coca-Colo İçecek A.Ş, firması ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi birlikte işbu protokol

hühimleri çerçevesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İşyeri Mesleki

Uygulamaları Yönergesi kapsamında uygulamalı eğitim şartlarınt Ve eder.

.....l.....l........

Seyhun ARAZ

Coca-Cola İçecek A.Ş.

OperasyonıMüdürü

Teki

ümin ŞAHiN
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Rektörü


