Ek. İşyeri Eğitimi Protokolü

işyrRi nĞirivıi pRoToKoLü
Tarıflır

M.ADDE 1 - (1) Bu protokol,
iı" Mr"-*. tİ"İr"rsİtesi, Teknoloji Fıkültesi

"""",

tr'irması

arasınd a ....... ,,... _ l70... tarihinde imzalaDmlştıı.
l

Kapsam

MADDE 2 _ (1) Bu protokol, Marrnara Ünivorsitesi Teknoloji Fakültesi öğsnoilerinin

iŞYeri

eğtirıleriyle ilgili işyoi eğitimi yönergesi kapsatundaki uygıııama ve esaslan içeriı,
Süre

(1) Öğenciler işyeri eğitimlerini, son sırufin giiz yanyluıda geıçekleştirir. İşyeıi
Eğtiminin stiresi biı eğitim öğetim yarıylıdır.

MADDE 3

-

Kontenjan belirlenmesi

MADDE 4 - (1)

İ§yerleri, bu ptotokolün imzalaııması sıtasında her

yıl kaç öğenci için

konteıdan

tahsis edocekledni bildirirler.

Progranın koordinatörleri ve progrımrn yürütiilmesi
5 _ (1) İşyeılerinde bu programdan sofuınlu olacak

MADQE

kişi {şyeri Eğitimi yetkilisidiı." Ancak

pıotokolğ *i§yeri Yöneticisi,, onaylar. M.Ü. Teknoloji Fakültesinde bu programdan yyml_u.v. e*iıi
,.Faklİlte_Sanayi Koordinatörİi" sıfatı ile ilgili Dekan Yardımcısıdıı. İşyeri eğitimi ile ilgiİi tiım
ise
işlerıler bu kişiler tarafindan M.Ü. Teknoloji Faktıltesi İşyeri Eğitimi Yöneıgesine göie Yüriittllİlr.

bu

Öğrencilerin seçimi

MADDE 6 _ (1) fuyerinde oğitim yapacak öğenoilerin belirlenmesi, işyerinin talepleri

diİİ<ate

alınarak, M.Ü. Teknoloji Fak{iltesi tataflndan yapılır.

Görev ve sotumluluklar

MADDE

7

Denetçi Öğetim Üyesinin Görevled:
- (1)
'Ögencııiri
nanaaa en az bir

defa, çalışmaların öğenciler yaranna ve bu
iğyerleıinae
Yonergeye uygun yüruyüp yüfiımediğini denetlemelÇ
tllşyainıl ı iişında uuiunması aurumunda ulEım şartlan diid«ate alınarak, ayda en az biı
ençok iki kez denetleme görevini yerine getirmelq
c; Her tlenetim sonucunda-Ögetim Üyesilşyeri Eğtimi Denetim Formunu düzenleyeıek
ilgili bölilm başkaııtrğna tesüm etıek,
sunmak
ç) figili tOltln taşkanlİgına denetleme faaliyot raporunu
(Z) İşvcrinin İşveri Eğtimi İe İgili Sorumluluklan:
'
ogrenci kabul eden işyeıleri, kerıdi çalışanlarına sağladığ,konaklama
İşy"ri
-imk6nıardan
"l'beiienmJ"gitimiıçın
öğencilerin de yararlanrnası için gerekli koşullan
ve soiyal
a1

'

sağlamalç

brb-r;;iirri"
"an-abilmeleri

işyeri eğitimini, bu Y!ı.ı9ışe esaslarma ve işyeıi kurallaıın4

göre

icin bir i§veıi eğitimi yetkilisini görevlendirmet,
jeğerlendirİ]ip imzolanan İşyeri Raporunu onaylamak.
tarafİndan

-"glti*lni
"fiİİ,"İİetd;İ"tı"lr.t
tamamlayan Ogencilerin İlveri Eğitirni Değe.ılen$,,: ..F_oİP*,n,
İİy"ri
ç1
böliırn
'toiir*p J'nuyıay*ut njaıi rarr iiınae \yeri Raporuyla birlikte gidi olarak ilgili
.

başkanlığna ulaştırrıak.
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Yetkilisinin İşyeri Eğitimi İle İlgill Sorumluluklan:
Öğencilerle işyeri arasında iletişimi sağlamak,
b) Öğencilere günlülq haftalık ve aylık çalışma planları hazırlamak ve öğencilerin

(3) İşyeri Eğitimi
a)

sorumluluklarınr belirlemek,
c) Öğencilerin Üniversitede kazanmrş oldukları bilgilerin
uygulama çalışmaları ile pekişmesini sağlamak,
ç) Öğencilere meslek formasyonunu ve disiplinini aktarrnak,
d)

ve becerilerin

işyerindeki

Öğencilerin eğitim gördüğü programa uymayan, sağlıksız ve güvenli olmayan

koşullarda görevlendirilmesini engellemek,

e) Öğencileİin yaptığı faaliyetleri denetlemek ve giinlfü olarak tuttukları İşyeri Eğitimi

Raporlaıını inceleyerek gerekli uyarılaıda bulunmak,
f1 İşyeri eğitimi bitiminde, İşyeri Eğitimi Raporlarını değerlendirerek imzalamak ve işyeri
yöneticisine ulaştrrmak.

g) maddesi kaldınldı
İşyeri eğitimi süresince uyulması gereken kurallar

MADDE S

-

(1) İşyeri eğitiminde Yiikseköğetim Kurumları Disiplin Yönetmeliği hiikiimleri

İşyerinde de geçerlidir.

(2) Öğenciler işyerlerinin mevzuatlarrna, çalışma koşullarına, disiplin ve iş emniyetine ilişkin
kurallarına uymak zorundadırlar. Öğenciler grev, gösteri, yurüyuş veya iş yavaşlatma eyleminde
bulunamazlar.
(3) Öğenciler işyeri eğitimi siiresi boyunca işyeri eğitimi yetkilisinin gözetiminde bulunurlar.
Öğenciler işyeri eğitimi süresince işyeri eğitimi yetkilisi tarafından verilecek çalışmalan yapmak ve
bu çahşmalara kahlmak zorundadırlar.
(a) Öğenciler işyerinde kullandıklarımalzeme, alet ve her ttirlü cihazve makineleri gereği gibi
kullanmakla yükiimlüdtirler. Dikkatsiz ve sorumsuz dawanışlardan dolayı meydana gelebilecek maddi
zarar|ardan öğenciler sorumludur. Öğenciler kusurları nedeni ile vereceklet'. zarar\ar için, işyerinin
belirleyeceği yaptırımlara uymak zorundadırlar.
(5) Öğenciler İşyeri eğitimi Komisyonuna bilgi vermeden ve onay almadan işyeri eğitimine ara
veremezler ve işyerini değştiremezler, aksi takdirde yapılan işyeri eğitimi geçersiz sayılır.
(6) Öğenciler işyeri eğitimine oZ 80 oranında devam etmek zorundadırlaı. Öğenciler işyerinin
mesai saatlerine uymak zorundadırlar. Öğenciler işyeri eğitimi süresince zorunlü olmadıkça iziıaIamazlar.
Gerektiği hallerde, işyerinden bir gün önceden izin alınır. Kullanılan izin giin sayısı işyeri eğitimi stiresinin
Yo2a'sini aştığında ya da izinsizveyamazerctsiz olaıak devamsızlığ olan öğencilerin bu durumu,
işyeri tarafından bölüm işyeri ğtimi komisyonuna bildirilir ve öğencilerin işyeri eğitimi iptal edilir.
(7) Sağlık raporu alınmadıkça, hastalrk nedeniyle işe devamsızlık yapılamaz. Rapor si.iresi
işyeri eğitimi siiresinin Vo\\'ni aşarsa, işyeri eğitimi siiresi aşan süre kadar uzatılmalıdır. Aksi takdirde
işyeri eğitimi geçersiz ve öğenci başansız sayılır.
(8) Denetçi öğetim elemanlanrun işyerinde yaptıkları denetimlerde, denetimlerin o/o2O'sinde
veya daha fazlasında işyerinde bulunmayan öğencilerin işyeri eğitimi geçersiz saylır.
(9) İşyerlerinde gece vardiyası çalışmalanna öğencile r katılarrıazlat.
İşyeri eğitimi yapan öğrencilerin haklan

MADDE 9 _

(1) Öğencilerin ulaşım ve işçilere sağlanan diğer sosyal hizmetlerden yararlandırılır.
Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye dayanarak yapılmakta olan yardımlardan öğenciler
istifade edemezler.
(2) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin (b)
bendi gereğince zorunlu işyeri eğitimine tabi tiim öğrencilere üniversitemiz tarafından "İş Kazasr ve

Meslek Hastalığ Sigortası" yapılacaktır. Bunlardan bal«nakla yüktirrılü olunan kişi durumunda

olmayanlar hakkında ayncagenel sağlık sigortası htikiimleri uygulanacaktır. Bu nedenle, işyeri eğitimi
yapacak öğrencilerin, sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için kendilerinden istenen belgeleri tam ve
eksiksiz olarak, belirtilen siireler içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
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(3) 7033 sayılı "saNayİNİıı cpı,İŞrİnİr.ıvrpsİ vB tIRETiMN DESTEKLENMDsİ ı.nıı.cm-n
BAzI KANIJN vE KANIJN rrürıvıtrN»n KARARNAMELERDE nnĞişixıix YAPILMASINA
pain r.tNrrış,, çerçevesinde, Uygularnalı eğitimleri stiresince öğrencilere asgari ücretin net
tutarının o^35'i Üniversite tarafindan aylık ücret olarak ödenecektir. Ödeme işleminin
aksamamasr için İşyeri Eğitimi yapılan kuruluş, öğencilerin aylık puantajlarını ilgili
tabloya işleyerek, takip eden aym en geç beşinci giinü a§amına kadar iiniversiteYe
bildirecektir.

Gizti bilgi, ticari sırlar ve patent haklarrnrn korunmasr

MADDE 10 - (l) Taraflar, işyeri eğitimi çalışmaları sırasında ve bu uygulamanln sona ermesİnden
sonra 5 yıl süreyle yapılan ttim çalışmalarla ilgili ttim ticari sırlan ve gfuli belgeleri koruYacaklannı

kabul ve beyan'edeİljr. Söz konusu koruma kapsamrnda, işyeri eğitimi prograrnı sırasııda çalıŞma,
araştrrma-geİlşlrm. ve endüstriyel uygulamalar süresinde herhangi bir aşamada yeı almıŞ olan
oğ|nciler] dehetçi öğıetim tıyelİri böİiım işyeri eğitimi komisyonu, faktilte işyeri eğitimi uygulama
kurulu ve faktilte-sanayi koordinatörü;

bilgıyı ifşa etmeyeceğini,
düşünülmüş olsun olmasrn, kurum veya işyeri
tarafindan
kendisi
stirİcinde,
uİhveİi .ğit.i
bilgiyi
üçiincü
için ticari sr niteliği taşıyan hiçbir
şahıslara beyan etmeyeceğini,
c)5yeri eğitimi sırasrnda kendisi tarafindan kullanılan, iiretilen, kontrol edilen tiim not, kayt
bant, disk, disket vb.) ve belgeleri kuruma teslim etmeyi,
da geÇerli
ç)İşyeri eğitimi sonrasrnda veya bitiminden önce eğitimden aynlmalan durumda
olmİk üzeİe, kurum veya işyeri ile rekabet içinde olaıı kuruluşlarla aynı konularda araştrrmageliştirme ve her tiirlü haksız rekabet ortamr yaratacak çalışmalarda bulunmamayı, kabul ve
a) Bu çalışmalar kapsamrnda hiçbir

beyan ederler.

d)bu protokol kapsamındaki işyeri eğitimi çahşmalaıı srrasrnda ve sonrasında elde edilen
tİıglıeri herhangi bir teknik veya akademik bildiri, rapol ve benzeri yayınlarda kullanmak
durumunda ilgilİ kurum veya işyeri yetkililerinden iznini almayı, kabul ve beyan eder.

Yürürlük

-

(1) Bu protokolün htikiirrıleri, protokolün imzalandığı tarİhten İtİbaren geçerlİdİr
Taraflar, 3 ay öncesinden bilgilendirme yaparak programm uygulanmaslnl sona erdİrebilirler.

MADDE 11

v

Marmara Üniversitesi Teknoloji

Fakültesinin

Mühendisliği

Bölümünden,20..... yü için ...... öğrencilik kontenjan ile işbu protokol hükümleri çerÇevesinde
İşyeri Eğitimi Uygulaması işbirliğni kabul eder.

M.Ü. Teknoloji Fakültesi
İşyeri Eğitimi Koordinatörü
(Kaşe-İmza)
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İşyeri Eğitimi Yapılan

kurumun yöneticisi
(Kaşe-İmza)

