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TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNivERsiTEsi
M URATLI M ESLEK YITKSEKOKIJLU

işvnni unsr,nri uycuıınnıanı nĞiriu ve öĞnrri,tr işninı-iĞi pnoroxoı-ü

Bu protokol 5 sayfa ve l7 maddeden oluşuı Tekirdağ Namık Kema| Üniversitesi adına Üniversite

Rektörü ile Firma/Kuruluş temsilcisi arasında imzalanıı

YURURLUK:

MADDE 3ı Bu protokoliirı hükiimleri protokoltiuı imzalandığı tarihten itibaren ve aksi belirtilmediği

müddetçe geçerlidiı Taraflar öğenciler mağdur edilmemek şaruyla 3 ay öncesinden haber vermek suretiyle

Mesleki Uygulamalı Eğitim progmmını sona erdirebilirleı

I

AMAC

MADDE l ı Bu protokol Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekoku|u Mulıasebe ve

Vergi flygulamıılan hograıru, İştdıtu Yönelimi hogıaıru, Maliye Prııgramı ve Sosyal Güvenlik

hograıru'nda kayıtlı öğrencilerin işbEı eğitimi, mesleğe hazırlanma, mesleğin gerekli kıldğı bilgi ve

becerilerini arttırma ve mesleki becerilerini geliştirmeleri amacıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesı

Meslek Yüksekokulları İ§yeri Mesteki Uygulamalar Eğitim Yönergesi kapsamırıda hazırlaımş olup,

Tekırdağ Namık Kemal Ünivenitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu ile Tekiıdağ Serba;t Mulwsebeci ve

MaIi Mğavirler Odası aıasındaki işbirliği için gerekli kurallan ve esaslan kapsaı

KAPSAM:

MADDE 2: Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları örgün öğretim öğrencilerinin Meslek

Yüksekokulunca uygun bulunan kamu/özel sektöre ait işyerlerinde yapacaklan "İ§yeri Eğitimi ve

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

Eğitimlerinin başlama, yürütme ve sonuçlandırılmasına ilişkin esasları kapsamaktadır.

Sthn:
MADDE 4: Tekırdağ Namık Kemal Üniversitesı Muratlı Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi

flyguloııuları hogramı, İşletmı Yönetimi hogıamı, Maliye hogmmı ve Sosyal Güvenlik

Prograıru'nda kayıth öğrencilerinin 2. Dönemin sonunda yaz stajı ile başlar, ikinci (2.) sınıfın (3. ve 4.

yanyıl) Uygulama dersleri ite İşyeri Eğttimi ve İşyen Uygulaması eğitimlerinin ve seminerlerini



kapsayarak 4. yanyıl sonu sınavlannln son gününe kadar olan süreyi kapsamaküıdıı 3+1 Modelini

uygulayacak programlar için 3. veya 4. Yarıyılda haftanın 5 giinünü kapsamaktaı ıı

tĞiriııı KONTENJANI:tüLA]!lALl

DE 5: Firma,/Kurulu şlar, bu protokolün imzalaııması sonıasında uygulamalı eğiti, n için her yıl kaç

kontenjaı tahsis edeceklerini Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürlügü'ne bildirir,

DANl

UYG

lvlAD

Muhasebeci ve Mali Müşavirıa Oılası Eği

kemal Üniversitesi Muratlı Mes lek yükse

Öğretim İşbirliği Danışma ı:urulu, Tekirdağ Namık

kulu Müdürünün görevlendireceği Müdür Yardımcısı,

SMA

MADDE 6: Tekir dağ Namık Kemal Üniven,itesi Muratlı Meslek Yüksekol,ıılu ve Tekirdağ SerMl

Meslek Yüksekokııl,ı Mulıasebe ve Vergi IJygulanulan

hogramı, İşlame Yönetimi Progr unı, hograıru ve Sosyal Güvenlik Prograıru'ndu Mesl,ekı

ı ve Tekbdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler
Uygulama Eğitim Sorumlusu ( ğretim Elem

oılası'nın görevlendirdiği bir üyeden oluşmaktadır, Danışma kurulu, Tekirdağ Namık kemal

üniversitesi Muratlı M..slek yllksekohılu Müdür yardımcısının başkanlığmda yılda en az iki kez

toplanıı Danışma Kuruı, ., rekiıdağ S ırbesı Mıı!ıasehec, ve Malİ Müşavirler odası,nda yapılacak

dersler ve seminerlerle ilgili p ogramları ı hazırlanması, uygulanması ve izlenmesini koordine edeı

Taraflar, ilgili ttlm iş ve işlem erini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokutlan §yeri

Mesleki Uygulamalar Yöne gesi, İ§yeri Mesleki Uygulamalar Eğitimi Esasları

yükümlülüklerine iıişkin sö. Jeşme ve t u protokol hükümleri dahilinde yürütiir

protokolün ayrılmaz bir parçaı dır.

ile Tarafların

Sözleşme bu

PRoGRAM ir-ciı-i rr ı<tr*ırın:
MADDE 7: uygulamalı eğit m protokolün ı imzalayan firmalar/kuruluşlar kontenjan taleplerini ilgili

Meslek yüksekokulu Müdürl iğünı: b. diri rler. program a fazla talep olması halinde ilgili program

Bölüm Başkanı gÖrüşü ve Meslek Yt kg:kokulu Yönetim Kurulu,nun kararı ile üst kontenjan

srnırlaması olabilir. kesinteşmiş konte,ıjanlar ilgili Meslek yüksekokulu Müdürlüğü tarafından

akademik takvim dahilinde 2. Dönemirr (t üa, yarıyılı) sonunda ilan edilir,

Yönergede açıkça belirtilmiş asgan not c rtalz. nasına süip ve uygulamalı eğitime katılmak üzere

başwran öğrenci Meslek yüksekokulu Müdür 1 ırdımcısının başkanlığında, program Bö[üm Başkanı
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ve Mesleki Uygulama Eğitim Sorumlusu öğretim elemanından oluşan bir komisyon tarafindan

mülakata alınarak Mesleki Uygulama Eğitimine alınıp alınmayacağı belir|enir.

Kontenjanlara göre ilgili komisyon tarafından seçilmiş öğrenciler Meslek Yüksekokulu yönetim

Kurulu tarafindan eğitime kabul edilir.

MADDE E: Mesleki Uygulama Eğitimi ilgili firmalarda "i§yeri Eğitimi ve işyeri Uygulamasf' dersi

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

haftada en ız 3 gi;in süreyle yapılır veva Öğrencilerin toplam 4 yarıyılın 3 yanyılında yeterli ders

kredilerini tamamlamak şartıyla 3. veya 4. Yarıyıllardan birinde haftada en az 5 gifl süreyle tam

zamanlı olarak Mesleki Uygulama Eğitimleri (3+1Modeli) yapılır. Yukanda tanlmı yapılan Mesleki

Uygulama Eğitiminin şekline ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu karar venr.

Meslek Yüksekokullannda Uygulamah Eğitimleri öğrencilere bir seçenek olarak sunulur ve eğitime

ara verilmeksizin ön lisans progızımma paralel biı şekilde yürüttllür.

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

ve §yeri Uygulaması IJI" denleri yer alır, 3+l modeli uygulayan programlarda kredilerini

tamamlamak şartıyla uygun seçmeli dersleri alırlar.

İşyeri f,ğitimi ve İşyeri Uygulaması"na oZ80 oranında devam zorunludur. Devam zorunluluğunu

yerine getiremeyen öğrenciler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile başarısız sayılır,

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

yapı|maz. Öğrencilerin firma./kuruluş ile aralarındaki mali ilişkiler, hıçbir biçimde Üniversite'ye

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

değildir.

İlgili ogrencilerden programa öngörülen sürede katılanlara Tekiıdağ Serbesl Muhasebeci ve Mali

Miişavirler Odası taraflndan ve 611l sayılı Kanunun 64. maddesine göre asgari ücretin net

tutannın %3O'undan az olmamak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesİnde firma,/kuruluş tarafından aylık

ödeme yapılır. Ek olarak bu öğrencilerin Tüirdağ Serbesl Muhasebeci ve Mali Miğaviıler Odası'nın

yemekhane ve personel servisi olanaklanndan, ayrıca çalışanlara verilen erzak yardımının da en az

yarısından (l /2 'sinden) faydalanmalan sağlanması bekleniı

Al,rıca 55l0 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu"na göre öğrencilerin iş ve meslek hastalıklanna karşı

sigortalanması Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yapı|acaktıı Ancak iş yerinin

kusurundan dolayı meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur

(3308 sayıh Kanun, madde 25).
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MADDE l0: Oğrencılerin Sınav tarih|en Tekirdağ Namık Kemal Universitesi Aftademik Takvimine göre

belirlenir, Öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans Eğitim, Oğretim ve Sınav

Yönetrneliğine abidir,

MADDE ll: Tekiıdağ Seüesı Mulıaselpci ve Mali Müşaviıler Odası'nda öğrencilerden sorumlu

Elemanırı en az dört yıllık lisans mezunu olmalıdlı Ancak §yeri Eğitim Sorumlusu olarak işyeri

uygulamalannda Tiıltiıdağ Serbest Mulıasebqi ve Mali Mğaviıler Odcsı yetkililerinin uygun gördüğü

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

Uygulama Eğitiminden Sorumlu Ögretım Elemanına görevini yapabilmesi için gerekli tüm şartları

sağlamakla yükümlüdür.

MADDE 12 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Muhıısehe ve Vergi

IJygulamıları hogratru, İşlelını Yönetimi Progroını, Maliye Progtııru ve Sosyal Güvenlik

hogromı'nda kayıtlı öğrencileri, Tekiıdağ Serbesl Mulıasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nıla eğitime

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

MADDE 13: Öğrenci İşyeri Uygulamalı Eğitimi öncesi staj uygulamasını birinci sınıfın ikinci yarıyıl

(Bahar) sonunda en az 30 (otuz) iş günü olarak Tbkirdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Odası'nın uygun gördüğü birimlerde gerçekleştiri. Tekbdağ Serbest Muhısebeci ve Mali Müşavirler

Odası'nda staj yapacak öğrenci sayısı ilgili kurum/firma tarafindan belirleniı Öğrenciterin, gtınltık

olarak faalİyetleriniyazdıkları eğitim defterlerini, işyeri Mesleki Uygulama Eğitim Sorumlusu öğretim

elemanları deneller.

MADDE 14: Tekiıılağ Serbeı;l Mulıasebeci ve Mali Mğaviıler Odası yeni gelişen teknolojiler ile

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

tarafindan belirlenir

I}IADDE l5: Genel çalışma koşulları, disiplin ve izinle ilgili olarak;

a. Oğrenciler, rekiıdoğ Serbest Muhasebeci ve Mali Miğavirler Odası'nın i|gili
birimlerindeki çalışmaları süresince, işyeri çalışma koşullarına uyarlar ve işyerindeki

disiplin ve uyumu bozacak davranışlarda bulunamazlaı

b. Öğrenciler, üretime ve işyerinin tüm çalışmalarına katılırlar.

a. Öğrenciler, teorik ve uygulamalı çalışmaları süresince sendikal faaliyetlere katılamazlaı

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

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

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplın Yönetmelıği'ne göre yapılır.
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MADDE 16ı Tekbdağ Seıbest Mulıasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın ilgili iş birimlerinden

herhangi birinin kapatılması halinde teorik ve uygulamalı eğitimler, bu protokol esaslarına göre

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Mes|ek Yüksekokulu Yönetim Kurulu'nun uygun

göreceği diğer kurumlarda yapılıı

cizı,i nir,ci, ric^mi srnr,ın vE pATENT HAKLARIMN KoRL]NMASI

MADDE 17: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencileri "İşyeri Eğitimi

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

yapıIan eğitim sırasında öğrendikleri ilgili tiim ticari sırlan, mükelleflere ait bilgileri ve gizli belgeleri

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

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

Program Öğrenciteri;

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

- (b) Eğitim ile ilgili olarak, kendisi tarafından düşünülmüş olsun olmasın, firma./kuruluşlar için ticarı

sır niteliği taşıyan hiç bir bilgiyi üçüncü şüıslara beyan edemeyeceğini,

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

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

- (d) Eğitirni sonrasında veya bitiminden önce eğitimden ayrılmaları durumunda da geçerli olmak

tizere, firma.ikuruluşlarla rekabet içinde olan kuruluşlarla aynı konularda araştırma-geliştirme ve her

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

Bu maddenin uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli bildirimleri bu kişilere ilamek ve onlaıla

protokolün bir parçası sayılacak gerekli yazı ve gizlilik anlaşmalarının yapılmasını prognmın

Uygulamadan Sorumlu Öğretim Elemanı sağtamakla },ııkümlüdür.

Teklıdağ Serbest Mulıısebeci ve Mali Müşavirler Odası 1le Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

birlikte işbu protokol hükilıınleri çerçevesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek

Yüksekokulları İşyeri Mesleki Uygulamalan Yönergesi kapsa

ve taahhüt eder

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

LAN

aşkanı Teki

uygulama[ı eğtim şartlannı kabul
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