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PROTOKOLU

MADDE 1. TARAFLAR

ig bu Protokoltin taraflan Hacettepe Universitesi Rektorliifiii ile bundan bdyle "Universite"
olarak anrlacaktrr) Ankara Sanayi Odasr l.Organize Sanayi Biilgesidir. (bundan boyle "ASO
1.OSB" olarak anrlacaktrr)

Taraflarrn her ti.irli.i tebligat ve haberlegme adresleri agafirdaki gibidir.

a)

Hacettepe Universitesi Rekt6rlU[ti

Adres

Begtepe Mahallesi, Begtepe Yerlegkesi, 06800 Qankaya/Ankara

Telefon

o3L2297 50 00

Faks

03L2 310 ss s2

E-posta

rektorlu k@ hacettepe.ed u.tr

b)

Ankara Sanayi Odasr l.Organize Sanayi B6lgesi

Adres

1. Organize Sanayi Bolgesi Ayag yolu 25. km. 06935 Sincan

Telefon

(3]-21. 267

Faks

(312]' 267 00 0e

E-posta

aosb@aosb. org.tr

/ Ankara

00 00

MADDE 2- TANIMLAR ve KISALTMATAR
ig bu protokolde geer;

ASO 1.OSB
ASO Egitim

:

Kurulu

Ankara Sanayi Odasr L.Organize Sanayi Bdlgesini,

: Ankara Sanayi Odasr Egitim Vakfr Ycinetim Kurulu i.iyelerinden

olugan kurulu,

Efiitici Personel/Usta dfiretici/igyeri Staj Sorumlusu: Mesleki yeterlilige sahip, dgrencilerin

ig

yerindeki efitimlerinden sorumlu, mesleki e$itim, yontem ve tekniklerini bilen ve uygulayan
ki5iyi,

istihdam Odakh

igbirliii

:

Oprencinin, staj siiresinin baglangrcrndan istihdam edilmesine

kadar gegen s0regte gergeklegtirilen igbirli$ini,
igyeri

: ASO

l.Organize Sanayi Brilgesinde faaliyet gcisteren

idutr.tY
_

igyeri Eiitimi

: Zorunlu staj, Hacettepe

ASO 1.OSB Meslek Yi.iksek Okulunda

verilen teorik derslerin igyeri uygulamalarrnr,

Materyal/Ders Materyaller : igletmelerde verilecek ders ve staj uygulamalarr igin gerekli olan
ders notu, temrindik malzeme ve benzerlerini,
MYO

Hacettepe ASO 1.OSB Meslek Yiiksek Okulu'nu,

MYO Miidiirii

Hacettepe ASO L.058 Meslek Y0ksek Okulu M0dtirti'n0,

Ankara'da

Organize Sanayi Biilgesi

yer alan organize sanayi brilgeleri ile

Staj

Komisyonunun kabul edece$i difier sanayi b6lgelerini,

Oirenciler

/

MYO 6!rencilerini,

Stajyerler

:Hacettepe Universitesi Rektorltigti'n ti,

Rekt6rlUk

Teorik derslere okulda katrlan ri$rencinin, igyeri beceri efiitimine

Staj Dersi

dayanan uygulama dersleri igin igletmede katrldr$r dersi,

:

Staj Dosyasr

ilgili yonergelere uygun olarak staj dersi s0resi

sonunda

hazrrlanacak raporu,

Komisyonu
Staj Sorumlusu
Staj

: MYO Staj Komisyonunu,

:MYO tarafrndan gorevlendirilen

dfretim

Uyesi, dfiretim gdrevlisi,

uzman ya da e$itmeni,
Staj

Uygulamasr

: l.srnrf ve 2. Srnrf ciprencileri igin yaz aylarrnda 12 hafta-60 ig

glinti,

2. Srnrf <i$rencileri igin gUz doneminde hafta da iki (2) gtin 14 hafta, bahar ddneminde hafta da

iki (2) gi.in L4 hafta olmak tizere, ofirencinin mezun olabilmesi igin toplamdaLT6 g0n zorunlu
stajr,

Teknolojik

igbirliii

: Okuldaki laboratuvar ve burada bulunan donanrm konusunda

igyerinin verecefii destefii,

Universite
Yerinde

Uygulama

: Hacettepe

U

niversitesi'ni,

: igyerlerinde verilecek igbagr

elitimi ve saha gezisini ifade eder

MADDE 3-AMAC
ig bu protokolUn amacr MYO ile ASO 1.OSB koordinatdrli.iftinde organize sanayi bdlgesinde yer

alan firmalar ile istihdam odakh ve teknolojik igbirlifiini sa$layarak, igyerlerinin ihtiyag duydu$u

nitelikliteknik personel ihtiyacrnr kargrlamak ve iilkemizdeki istihdama katkrda bulunmaktrr.

MADDE 4. KAPSAM

ve usullere gdre ytiriitiilece[ini ve taraflann bu husustaki hak ve yUki.imlUli.iklerini kapsar.
MADDE 5- DAYANAK

i5 bu protokol 4/tL/1981 tarihli ve 2547 sayrh Yi.iksekd$retim Kanununun Ek-24 Unci.i
maddesine dayanrlarak;2215/2002tarihli ve 24762 saytlt Resmi Gazete'de yayrmlanan Mesleki

Teknik Egitim Bcilgesi igindeki Meslek Y0ksekokulu O[rencilerinin igyerlerindeki EEitim,
Uygulama ve Stajlarrna iligkin Esas ve Usuller Hakkrnda Ycinetmelik,22/08/2009 tarihli ve27327
sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Organize Sanayi B6lgeleri Uygulama Ycinetmelifii, Hacettepe

Universitesi On lisans - Lisans Efitim ve O[retim ve Srnav Ydnetmelili ve Hacettepe ASO 1.OSB
Meslek Y0ksekokulu Staj-igyeri Beceri Efitimi Dersi Yonergesi h0ktimlerine gOre hazrrlanmr$trr.

MADDE e-

i$sinli6i VRprnCeK KoNULAR

ig bu Protokol kapsamlnda; ofrencilere staj ve igyeri beceri egitimi olanafir

sa$lanmast,

igyerlerinin ihtiyacr dofirultusunda yeni alanlarrn agrlmast, 6frencilere mezuniyetleri sonunda
istihdam Oncelifii tanrnmasr ve MYO boltimlerindeki ders igeriklerinin, igyerlerinin ihtiyacr ve
geligen teknoloji do[rultusunda gUncellenmesinin saflanmasr konularrnda

igbirlili

MADDE 7-TARAFLARIN YUKUMI.UIUTIENi

7-1. MYO'nun yiikiiml iiliikleri

7-1.1.igyerlerinin, kurum ki.ilttirleri

ve gereksinimleri dolrultusunda, dogru stajyer

cifrencileri segebilmesi igin <i[renci anket formlartnt doldurmak, igyeri yetkililerinin bu
bilgilere ulagabilmesi igin gereken teknik imk6nr sallamak,

7-t.2.6|rencilerin, mesleki efiilimlerinin tespit edilmesi igin gerekli testleri

yapacak

yrintemleri geligtirmek ve bunlart hayata gegirmek,

7-l.3.igyerleritarafrndan staja kabul edilen O[rencilerle ilgili resmi

ig ve iglemleri

ilgili yasal

mevzuat gergevesinde ytirtitmek,

7-t.4.ProtokolUnUn etkinli$ini takip etmek, bununla ilgili istatiksel verileri olugturmak,

ofiretim yrh sonunda hazrrlanacak bir faaliyet raporu ile bu verileri ASO EEitim Kurulu ile
paylagmak,

7-1.5.Staj stirecinin igyerleri ve dfrenciler agtstndan etkin bir gekilde yUrtiti.ilmesi igin staj
komisyonunda gerekli sayl ve nitelikte cifiretim elemant gdrevlendirmek,

7-t.7. Hacettepe Universitesi, Stajyer o$rencilerin igyerine-0gtinc0 kigilere verecekleri zarar
ve ziyandan sorumlu olmayacaktrr.
7-2 i$YERiNiru

YUrUulUlUrleni

7-2.1.Stajyer talep formu dofirultusunda talep ettifi sayrda ri[renciyi stajyer 6$renci olarak
kabul etmek,
7-2.2.

a) Birinci stnrfa yeni baglayan MYO d$rencilerini, gtiz d6neminden baglamak tizere efitim
sliresi boyunca, efitim, saha gezisi ve yerinde uygulama faaliyetlerini gergeklegtirmek igin
haftada en az l gtin sanayi kurulugunda yan zamanh olarak istihdam etmek,

bl l.srnrf ve 2. Stnrf yaz aylarrnda t2 hafta- 60 ig gijnii (toplam 120

iS giini.i),

2.

Srnrf

ofrencileri igin gtiz ddneminde hafta da iki (2) gi.in 14 hafta, bahar dOneminde hafta da iki
(2) gtin 14 hafta (toplam 56 gUn) olmak iizere, toplamda 176 gtin yan zamanlr olarak
istihdam etmek,

c) Bu istihdamlar stiresince 6$rencilere ayda en az asgari Ucretin

i.igte biri oranrnda licret

ridemek.

7-2.3, Stajyer ofirencileri, igyerinin difer gahganlarrna safladrfir yemek, servis, ayni yardrm
vb. imk6nlarrndan yararlandrrmak,

7-2.4.Staj sliresi boyunca cifirenciye, en az 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayrh Mesleki Efitim
Kanununun 25 inci maddesine gore belirlenen ticreti <idemek,

7-2.5.Stajyer ofirencilere staj yaptrklarr bcilUmi]n riskleri dofirultusunda gerekli kigisel
koruyucu donantmlart sallamak,

7-2.6. igyerinde, stajyer d[rencinin kangtr$r herhangi bir kaza meydana geldi[inde yasal
stire iginde gerekli bildirimleri yapmak ve MYO'u bilgilendirmek,
7-2.7.Staj stirecinin etkin ve verimli bir hale getirilmesi amacryla, stajyer 6[renciler igin
igletmede usta 6fireticiler belirlemek ve bu isimleri MYO'ya bildirmek,

7-2.8.MYO'nun ihtiyag duydufiu alanlarda, teorik derslerde edinilen bilgilerin uygulamah
olarak dfiretilebilmesi igin gerekli atolye ve malzeme destefii sallamak,

7-2.9. Hacettepe Universitesi Hacettepe Ankara Sanayi Odasr 1. OSB Meslek Ytiksekokulu
igyeri beceri efitimi dersiyOnergesi kapsamrnda ti.]m ytikiimlUliikleriniyerine getirmek.
7-2.10. Bu protokoletaraf olmamasr nedeniile igbu protokol igyeriniba$lamamakla birlikte

olrenci ahmryla igyeri yukan da belirtilen sorumluluklarr
sayrlrr.

1.OSB araclltpr

ile kabul etmig

7-3. Aso l.osB'NiN

7'3.1.MYO

vUrUrulUlUruni

ile igyerleri

arasrndaki istihdam odakh ve teknolojik igbirli[ini saglamak igin

koordinatorli.ik etmek ve igbirli$ini tegvik edici galrgmalar yapmak,
7-3,2.Stajyer dfrencitaleplerinin toplanmasr konusunda MYO'ya destek olmak,

MADDE 8. PROTOKOLUN SUNCS|VE SUREN|N UZATILMASI

ig bu protokol uygulamaya konuldufiu tarihten itibaren 3 (UE) yrl siire ile yiirUrlUkte kalrr. Bu

protokol, s0renin bitiminden 30 (Otuz) glin cincesine kadar, taraflardan birinin di[erine aksine
yazrh bagvurusu olmadrfrtakdirde aynl kogullarda 1 (bir)yrl stire ile uzar.

MADDE g-UYUSMAZLTKLARTN g6ZUrUU
ig bu protokolde h0k0m alttna ahnmayan hususlar ve ilgili mevzuatta dtizenlenmeyen hususlar,

taraflar arasrnda iyi niyet, kar5rhkh anlayrg ve uzlagma kurallarr gergevesinde goz0mlenir.

MADDE 1O-PROTOKOTDE VAPTLACAK

Oe6i5irlir

VE ILAVELER

ig bu protokoli.in ytirtirlUkte oldu$u siire igerisinde taraflarca lUzum g6riilmesi halinde, esaslar

aynr kalmak 0zere ktsmi defiigiklik ve ilave yaprlabilir. Bu de[igiklik ve/veya ilave, taraflarrn
kargrhkh onay verdikleri

tarih itibari ile ytiriirl0[e girer.

MADDE II-PROTOKOLUN FESH|

Taraflardan birinin i5 bu ProtokolUn hUkUmlerine aykrrr hareket etmesi halinde, di$er taraf L5
(onbeg) gtin Onceden yazrh olarak ihbar etmek kogulu ile protokolli yasal ve Protokolden
kaynakh haklarr sakh kalmak kaydryla tek tarafh ve tazminatsrz olarak feshetme hakkrna sahiptir.

-

lllll;ilT::e

ve 5 sayradan ibaret ormak

u*,!-tll.!!-fr,ininae

tararrarca 2 niisha

olarak imzalanarak yiir0rl0k kazanmrg ve uygulamaya girmigtir.

ANKARA 1.OSB. E6LET ADINA

HACETTEPE UTiVTNSiTESi ADIN

Prof. Dr. A. HalukizEN

Re*orot/-

