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YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

MESLEKİ İŞ YERİ UYGULAMA  

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ TASLAĞI 
 

Madde 1 Taraflar 

Bu sözleşme, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa uygun olarak, okul ders planı içeriğinde bulunan 

işletmede yapılacak meslek eğitiminin esaslarını düzenlemek amacıyla okul müdürü veya vekili ile 

işveren veya işveren vekili arasında imzalanır. 

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO olarak anılacaktır) 

Adres 

İrtibat  

 

……. (İşyeri olarak anılacaktır) 

Adres 

İrtibat  

 

Madde 2 Konu 

Öğrencilerin dördüncü yarıyılda alacakları “Mesleki İş Yeri Uygulama” (MIU olarak anılacaktır) kapsamında; nitelikli 

meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, 

üretim, iş sağlığı ve güvenlik sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ile Yeditepe 

Üniversitesi Meslek Yüksek 0kulu Müdürlüğünün izleyecekleri kurallar ve işyerlerinden öğrenciler için beklenen 

hizmetleri belirlemektir. 

Madde 3 Tanımlar 

MIU Yönergede tanımlıdır. 

Madde 4 Protokolün Amacı 

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin Meslek Yüksek Okulunca uygun bulunan yurtiçi ve yurt 

dışındaki kamu veya özel sektöre ait işyerlerinde yapacakları “Mesleki İş Yeri Uygulamalar” ile ilgili faaliyetlerin 

düzenlenmesi, uygulama eğitimlerinin başlama, yürütme ve sonuçlandırılması amaçlı iş birliğine ilişkin esasları 

tanımlamaktır. 

Madde 5 Uygulama Esasları 

Mesleki İş Yeri Uygulamaları Eğitiminin Süresi ve Dönemi 

Dönem içinde yapılan mesleki uygulama ve mesleki eğitim, akademik takvime uygun olarak 4. yarıyıl süresince ara 

sınav, genel sınav ve bütünleme haftaları hariç en az 12 hafta ve ders programına uygun olarak gerçekleşmelidir. 

Mesleki İş Yeri Uygulamaları esasları Mesleki İş Yeri Uygulamaları Kurulu tarafından belirlenir. 
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ÜCRET ve SİGORTA (Yurtiçi MIU Uygulaması durumunda geçerlidir) 

a) Öğrenciye, işletmede meslek eğitiminin devam ettiği sürece yürürlükteki brüt asgari ücretin %30’undan az 

olmamak üzere ücret ödenir. Öğrenciye ödenecek ücret her türlü vergiden muaftır. (3308 Sayılı Kanun, madde 25) 

b) Asgari ücrette yıl içinde artış olması halinde, bu artışlar aynı oranda öğrencinin ücretine ilave edilir. 

c) Öğrenci meslek eğitimi için işletmeye devam etmek zorundadır. İşletmede mesleki eğitimine devam etmeyen 

öğrencinin bu günlerdeki ücreti kesilir. Devamsızlık durumu aylık raporlar halinde okul/kuruma bildirilir. 

Devamsızlık süresi her dönem için ayrı belirlenir. 

 Ücret kesilerek yapılacak minimum ödeme miktarı; 

 İlgili ayın ücreti = ((Asg.ücret x %30) -  (Asg.Ücr.x  %30 x Devamsız Gün Sayısı)) / 30 

  formülü uygulanarak bulunur. 

d) Öğrenci, bu sözleşmenin akdedilmesi ile işletmede meslek eğitimine devam ettiği sürece 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanununun, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası hükümlerine göre üniversite 

rektörlüğünün ilgili kurumunca sigorta ettirilir. Bakanlıkça ödenmesi gereken sigorta primleri, 4857 sayılı İş 

Kanunu’nun 39 uncu maddesine göre belirlenen yürürlükteki asgari ücretin %50’si üzerinden hesap edilerek 

Üniversitenin ilgili kurumunca, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenir veya bu Kurumun hesabına aktarılır (3308 

Sayılı Kanun, madde 25). 

e) Sigorta ve prim ödeme ile ilgili belgeler okul müdürlüğünce muhafaza edilir 

Devam Zorunluluğu 

a) Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimine düzenli olarak devamlılık zorunlu olup minimum %90 olmalıdır.  

Mazeretsiz devamsızlık yapan öğrenci Mesleki İş Yeri Uygulamalarından başarısız sayılacaktır. 

b) Öğrencilerden mazeretleri kabul edilenlere okul/kurum müdürlüğünün de görüşü alınarak dönemlik 5 güne 
kadar ücretsiz mazeret izni de verilebilir.  

c) Sınava girecek öğrencilere okul/kurumda yapılacak ara sınavlar için akademik takvimde belirtilen sınav 

haftalarında ücretli izin verilir.  (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, madde 196) 

d) İşletme yetkilileri, özürsüz olarak üst üste üç işgünü meslek eğitimine gelmeyen öğrenciyi en geç iki iş günü 

içinde okul müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Ayrıca toplam devam/devamsızlık durumu aylık raporlar halinde 

okul müdürlüğüne bildirilir. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenci Meslek eğitiminden devamsız ve başarısız 

sayılır. 

e) Öğrencinin işletmede disiplin soruşturmasını gerektirecek davranışta bulunması halinde, bu durum işletme 

tarafından okul müdürlüğüne raporla bildirilir. Disiplin işlemi okul müdürlüğü tarafından Yüksek Öğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği mevzuatına göre yürütülür. Sonuç işletmeye yazılı olarak bildirilir. 

MIU Eğitimi Yapılacak İşletmelerin Sorumlulukları: 

f) Öğrencilerin işletmedeki meslek eğitimini Yeditepe Üniversitesi Akademik takvimine uygun olarak yaptırmak, 

g) MIU eğitiminin, ilgili öğretim programlarına ve öğrenciye aldırılan derse uygun olarak yapılmasını sağlamak,  
h) MIU eğitimi yapılacak öğretim programlarına ait öğrenciye aldırılan derslerin her biri için, öğrencilerin MIU 

eğitiminden sorumlu olmak üzere, ustalık veya meslekî yeterliğe sahip ve iş pedagojisi eğitimi görmüş yeter 

sayıda ve nitelikte usta öğreticiyi veya eğitim personelini eğitimde görevlendirmek,  

i) MIU eğitimi için gerekli olan temrin malzemelerini temin etmek,  

j) İşletmede MIU eğitimi gören öğrenciye, yürürlükteki brüt asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ödenecek 
ücret miktarı, ücret artışı ve diğer imkânları kapsayan sözleşmeyi öğrenci ve okul müdürü ile birlikte imzalamak 
ve hükümlerini yerine getirmek. 

k) Öğrencilerin devam durumlarını izleyerek özürsüz olarak üç işgünü üst üste meslek eğitimine gelmeyen 

öğrenciyi en geç iki iş günü içinde okul müdürlüğüne bildirmek. Ayrıca toplam devamsızlık durumları ile hastalık 

izinlerini ise süresi içinde (aylık raporlar halinde) ilgili okul müdürlüğüne bildirmek, (Devam durumları ile ilgili 

raporlar dönem sonuna denk gelen hallerde aylık süreye bakılmaksızın gönderilir.) 

http://odb.kocaeli.edu.tr/yonetmelik_011.php
http://odb.kocaeli.edu.tr/yonetmelik_011.php
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l) Öğrencilerin ilgili döneme ait not çizelgelerini dönem sonunda MIU Program Koordinatörüne teslim etmek. 

m) Öğrenciler tarafından tutulan iş dosyasını, istenmesi durumunda ilgili dönem sonunda MIU Koordinatörüne 

teslim etmek. 

n) Öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli önlemleri almak ve tedavileri için sevk 

işlemlerini yapmak,  

m) Eğitimi yapılan öğretim programlarında bulunduğu halde, işletmedeki imkânsızlıklar nedeniyle öğretilemeyen 

konuların öğretimi için okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak 

o) Öğrencinin eğitimi sırasında iş yerinin kusurundan meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından 

işveren/işveren vekili sorumludur.  (3308 sayılı Kanun, madde 25) 
 

Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimi alan öğrencilerin görev ve sorumlulukları; 

a) İş yerinin kılık-kıyafet ve çalışma düzenine uymak,  

b) İş yerine ait sır ve özelliklerin gizliliğine riayet etmek. 

c) İşletmenin sosyal imkânlarını uygun şekilde kullanmak, 

d) İşletmede MIU eğitimi yaptığı günlerde aldığı sağlık raporunu, özrünün sona erdiği tarihten itibaren işletmeye 

bilgi vererek en geç beş iş günü içinde okul müdürlüğüne teslim etmek.  

e) Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimini yaptıkları yerde kendilerine verilen görevleri yaparlar. 

f) Öğrenciler uygulama ve eğitim yaptıkları süre içerisinde, iş yerinde uygulanan mevzuata, çalışma, disiplin, iş 

sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında “Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. 

g) Eğitimleriyle ilgili her türlü mazeret ve isteklerini İşyeri Uygulamaları Eğitim Sorumlusu ile Program MIU   

Koordinatörü ’ne bildirirler. 

h) İş Yeri Uygulama yerlerini işyeri eğitim sorumlusu ve Program MIU Koordinatörü onayı olmaksızın 

değiştiremezler. 

i) Kullandıkları her türlü araç ve gereci özenle kullanmak zorundadırlar. Aksine hareket etmeleri halinde 

doğabilecek kaza ve zararlardan şahsen sorumlu tutulurlar. 

j) Mesleki İş Yeri Uygulamaları yerlerinden ayrılmalarını gerektirecek zorunlu hallerde, Mesleki İş Yeri 

Uygulamaları Eğitim Sorumlusundan izin almak zorundadırlar. 

k) Mazeretsiz olarak Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimine devam etmeyenler İş Yeri Uygulamaları dersinden 

başarısız sayılırlar. Başarısız olan öğrenciler, İş Yeri Uygulamaları dersinin tekrarını Türkiye’de belirlenecek 

işyerinde almak zorundadırlar.  

l) Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimi süresince sendikal faaliyetlere katılamazlar. 

m) Mesleki İş Yeri Uygulamaları yerinde yaptıkları çalışmalarını uygulama raporu haline getirip Program MIU 

Koordinatörü ‘ne teslim etmek zorundadırlar. 

n) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere 

katılan öğrencilerin uygulama günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz. Öğrenciler, Program MIU 

Koordinatörü ‘nün uygun gördüğü telafi çalışmasını yapar. 

o) Öğrenciler uygulamaya gitmeden önce yapacağı çalışmaları Mesleki İşyeri Eğitim Sorumlusu ve Program MIU   

Koordinatörü ‘ne kontrol ettirmekle yükümlüdür. 

Madde 6 Sınav veya Değerlendirme Yöntemi  

MIU Yönergede tanımlıdır. 

Madde 7  Sertifika 

İşyeri MIU sonucunda öğrenciye katılım ve yaptığı işe ilişkin bir belge hazırlayacaktır. 

Madde 8 Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
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MIU Yönergede tanımlıdır. 

Madde 9 Yürürlük, Geçerlilik Süresi ve Feshi 

a) Bu sözleşme öğrencinin Mesleki İşyeri Uygulaması eğitimini gördüğü ilgili eğitim öğretim yılı için belirlenen 

akademik takvimdeki “Güz Yarıyılı Dersleri Başlangıcı – Güz Yarıyılı Dersleri Sonu” veya “Bahar Yarıyılı Dersleri 

Başlangıcı- Bahar Yarıyılı Dersleri Sonu” tarihleri arasında geçerlidir. 

b) İşverenin değişmesi halinde, yeni işveren aynı mesleği/üretimi sürdürüyorsa sözleşme devam eder. 
c) Bu esasların hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yürütür. 

d) Mesleki İş Yeri Uygulamaları müddetince ve değerlendirmesi sırasında yaşanan, ihtilafların Program MIU   

Koordinatörü tarafından çözülememesi durumunda Mesleki İş Yeri Uygulamalar Kurulu ele alır. İhtilafın devam 

etmesi durumunda nihai karar merci Meslek Yüksekokulu Kurulu’dur. 

e) Aşağıdaki hallerde sözleşme feshedilir. 

 İş yerinin çeşitli sebeplerle kapatılması, 

 İş yeri sahibinin değişmesi halinde yeni iş yerinin aynı mesleği/ üretimi sürdürememesi,  

 Öğrencinin herhangi bir nedenle okuldan kaydını sildirmesi, uzaklaştırma cezası alması ve 

Yükseköğrenim Kurumundan çıkarma cezası alarak okul/Kurumla ilişiğinin kesilmesi, 

Madde 10 Mücbir Sebepler 

MIU eğitimini işletmede gören öğrencilerden; uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalıktan, yangın, 

deprem gibi doğal afetlerden dolayı eğitime devam edemeyen öğrenciler hakkında Bakanlıkça çıkarılan 

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Madde 11 Gizlilik 

İşyeri “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm yasal mevzuata (KVKK olarak ifade 

edilecektir) uygun davranacağını, KVKK kapsamında kendisine iletilen her türlü kişisel veriyi, sözleşme 

kapsamındaki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik ve sözleşme süresi ile sınırlı olarak işleyeceğini, bu 

verileri sadece bilmesi gereken çalışanlarına ve bilmeleri gerektiği kadar vereceğini, çalışanlarını KVKK 

kapsamındaki yükümlülükleri ile ilgili bilgilendireceğini, bu verilerin güvenli bir şekilde muhafazasını 

sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri alacağını, Yeditepe Üniversitesi’nin 

yazılı izni veya resmi mercilerden gelen yazılı bir talep olmadıkça bu verileri üçüncü kişiler ile 

paylaşmayacağını, sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ise elindeki tüm verileri , 

Yeditepe Üniversitesi’nin talebi doğrultusunda imha edeceğini veya Yeditepe Üniversitesi’ ne iade 

edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Öğrenci Mesleki İş yeri Uygulaması sırasında  edindiği ve gizlilik 

arz eden her türlü bilgiyi sır olarak saklamak ve bunları üçüncü kişiler ile hiçbir şekilde paylaşmamakla 

yükümlüdür 

 

Madde 12 Kişisel Verilerin Korunması 

İki nüsha olarak düzenlenen ve taraflarca imzalanan bu sözleşmenin bir nüshası okul/kurum 

müdürlüğünde, bir nüshası işletmede bulunur. 

Madde 13 Son Hükümler 

İşletmede MIU eğitimi gören öğrenciler hakkında; devam, başarı ve disiplin ile bu sözleşmede yer almayan 

diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. 

Öğrenci İşletme tarafından aşağıdaki sosyal haklardan yararlandırılacaktır. 
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 Yemek  

 Servis (Mevcut güzergahları dahilinde) 

 EK HAKLAR; … 

EK1: MYO MIU Yönergesi ve Ekleri 

 

İşbu işbirliği niyet protokolü taraflarca …./…./……… tarihinde (13) Onüç Madde ve (3) iki nüsha olarak 

tanzim ve karşılıklı olarak imzaya sunulmuştur. 

İşletmenin Adı 
………… 

Yeditepe Üniversitesi  

Adı Soyadı:  
Unvan/Pozisyon 
Tarih:  
 
 
İmza-Mühür: 
 
 
 

Adı Soyadı: 
Unvan/Pozisyon: 
Tarih: 
 
İmza-Mühür: 

 

 


