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Okul/Kurumun Adı İşlchncııiıı Adı . 

75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ 

Öğrenci 18 yaşından 
küçükse yasal 
temsilcisi (velisi) veya 
öğrenci 18 yaşından 
büyükse öğrencinin 
kendisi imzalayacaktır. 

Okul/Kurum 

Müdürünün 

Zafer TOPCU 

Tarih : .... / .... /202 .. 

İmza-Mühür 

,ENEL HÜKÜMLER 
)ayanak 
MDDE 1-( 1) Bu sözleşme, 3308 sayılı Mesleki 
'.ğitim Kanununun 25 inci ve Milli Eğitim 

~akanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 

43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

iözleşmenin tarafları 

MDDE 2-(l) Bu sözleşme işletmede yapılacak 

nesleki eğitimin/stajın esaslarını düzenlemek 
macıyla okul/kurum müdürü, işveren veya işveren 

., •ekili ile öğrenci reşit ise kendisi, değilse yasal 
emsilcisi arasında üç nüsha düzenlenir, imzalanan 

.özleşmenin birer nüshası taraflarda bulunur. 
-anımlar 

.ılADDE 3-Bu Sözleşmede geçen; 
~ğitici personel: Mesleki yeterliğe sahip, 
ığrencilerin işyerindeki eğitiminden sorumlu, iş 

ıedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve 
ekniklerini bilen ve uygulayan veya mesleki ve 
eknik eğitim okul ve kurumlarında atölye ve 
aboratuvar öğretmenliği yapabilme yetkisine 
.ahipkişiyi, 

şletme: Öğrencinin Kanun kapsamında mesleki 
:ğitimgördüğü; 

c )zel sektöre ait kurum vekuruluşları, 
u (amu kurum ve kuruluşlarını (il/ilçe milli eğitim 

nüdürlükleri okul öncesi eğitim kurumları, 
lköğretim ve' ortaöğretim kurumlarıdfilıil) 
3ünyesinde döner sermaye işletmesi b~lunan okul 
ıe kurumlar için döner sermayeışletınesıni, 

İşveren veya Vekilinin 

Adı Soyadı 

Görevi: 

Tarih : .... / .... / 202 .. 

Öğrenci veya Velisinin 

Adı Soyadı 

Tarih : ... ./ ... ./ 202 .. 

(Sayfa altındaki/ arkasındaki 
uyarıları/hükümleri okudum, 
kabul ediyorum. İşletme Bilgileri 
ve Destek Ödemesi seçeneği 
tarafımca doldurulmuştur.) 

(Alan/Dal bilgisi 
tarafımdan yazılmıştır, 

Sayfa alhndaki / 
arkasındaki 

uyarıları/hükümleri 

okudum, kabul 
ediyorum.) 

İşletmelerde mesleki eğitim: Mesleki ve teknik 
eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri 
eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise 
mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında 

veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim 
birimlerinde yaptıkları eğitimuygulamalarını, 

ç) Öğrenci: Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 
mesleki ve teknik eğitim merkezleri, çok programlı 
Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde 
öğrenim görenleri, 
Staj: İşletmelerde mesleki eğitime gönderilemeyen 
öğrencilerin diploma alabilmek için öğretim 

programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki 
bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştinneleri, 

sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek 
üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla 

işletmede yaptıkları toplam 40 iş günü süreli 

meslekiçal ışmayı, 

Usta öğretici: Ustalık yeterliğini kazanmış; aday 
çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul 
ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki 

eğitiminden sorumlu; mesleki eğilim tekniklerini 

bilen ve uygulayan kişiyi, 
ifade eder. 
işletmelerde mesleki eğilim ve staj 
MADDF. 4-( 1) işletmede mesleki t:ğitinı gören 
öğrencinin teorik eğitimi okul, kuruın veya iş 

yerinin eğilim biriminde yapılır. Teorik eğilim ve 
işletmede mesleki eğilim programın özelliği ve 
sınınar itibarıyla haftalık ders çizelgelerinde 

belirtilen süre kadardır. (Milli Eğitim Bakanlığı 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 
123/1 ). 
Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile 
okul ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli 
zamanlarında faal olan yiyecek içecek hizmetleri, 
konaklama ve seyahat hizmetleri. eğlence 
hizmetleri, denizcilik alanları ile Bakanlıkça 

uygun bulunan diğer alan/dal öğrencileri 10 uncu 
ve 11 inci sınıfın bilimi tarihinden itibaren 
işletmelerde mesleki eğitimlerini yoğunlaştırılmış 
olarak görebilirler. Mesleki eğitim merkezi 
öğrencilerinin okulda almaları gereken dersler, 
işletmelerle yapılacak işbirliği çerçevesinde 
yoğunlaştırılarak okutulabilir. (Millı Eğitim 

Bakanlığı Orlaöğn:tim Kurumları Yönetnıdiği, 
madde 63, 12 1 ). 
işletmedeki mesleki eğitim, il milli eğitim 
mlldürlüklerince huzırlıınan ilgili öğretim yılı 

çalışma takvimine göre yapılır (Milli Eğitim 
Bakanlığı Ortııöğreıim Kurumları Yönetmeliği, 
madde! 5). 

Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tan1amını 
okulda yapan öğrenciler, öğretim programlarıyla 
kıwındırılrnası öngöri.llen mesleki bilgi, beceri, 
tuıum ve davranışlarını geliştirmelerini, sektörü 
ıanıınalarını, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim 
ve hizmet ortamında yetişmelerini sağlamak 
amacıyla yarı yıl ve yaz tatillerinde staj çalışması 
yapar. Staj süresi toplam 40 iş günü olup bunun 15 



günü~e hdar ı' ı o,. (M · ır E. . . uncu s ınıfın sonunda yapılabilir y··ı I gıtım Bakanlı ğı Ortaöğreıim Kuruml a rı 
. onetmeliğ i , madde 126- 127). 

20'den az personel ça lı ş tı ra ni ş l etm e l erce ; 
Ödenecek ücret = (Neı Asg. ücreı x % 15) - (Nel 
Asg.Ücr. x % 15 x Devams ı z GUn Say ı s ı)J0 
Mesleki eğitim merkezi öğrenc il erin e (aday çırak , 
ç ı rak) e!1,itim verenişletmeleree ; 

. ar itmetik orta lamas ı y ıl sonu bece rı s ınav ı puanın ı ~ ·r (Mi lli Eği t im 
a lınarak y ı l sonu puanı belırlen ı y--netme liği , 

iş kazas ı ve mes lek hastalığ ı hali Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 0 

M~DE 5- ( 1) Öğrencin i n i şletmede mes leki 
eğılırn/stajı s ıras ında meydana gelebilecek is 
~azaları ve mes lek hastalıklarından ve süresi 
ıçeri sinde Sosyal Güvenlik Kurumun a gerekli 
?ıldirimde bulunulmasından i şyeri 
ışverenl e ri / işveren vekili sorumludur. (Milli Eği t im 
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetme li ği, 
madde 144, Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik 
H ı z metleri Genel Müdürlüğü çıkışlı 29/09/20 16 
tarihli ve 2016/2 1 sayılıGenelge) . 

madde 53). olan İ ş letme lerde mesleki eğıt ı me konu . · 
Ödenecek Ucrel = (ı\ sg. Ocreı x %30) - (ı\sg . Ücr . x 
%30 x Devamsı z Gün Say ı s ı) 3 0 

. . b I sayılabılmesı ders/derslerden öğrencının aşarı 1 
1 en az 50 olmak kaydıy a 

Programlara uygunluk 
MADDE 6- ( 1) İ ş letmelerde mesleki eğitim ve 
staJ , ·' Mil li Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumları Yönetmeliği" hükümleri ve ilgili 
alan/da l çevçeve öğretim programlarına uygun 
olarak yürütü lür. 
İzin 

MADDE 7- ( 1) lşietmelerde mesleki eğitim gören 
öğrenciye yarıyıl ve yaz tatili süresince toplam bir 
ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul 
edilenlere okul/kurum müdürlüğünün görüşü 
alınarak bir aya kadar Qcretsiz mazeret izni de 
verileb ilir (3308 SK. Madde 26, Milli Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 
madde 134 ). 
Öğrenciler, teorik eğitim günlerinde ücretli izinli 
say ılırl ar (Millı Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumları Yönetmeliği , maddel23). 
Öğrencilere telafi eğitimi süresince ve 
okul/kurumda yapılacak sınavlar için belirtilen 
günlerde ücretli izin verilir (Milli Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 144). 
Staj süresi toplam 40 i ş günü o lup izinli ve raporlu 
olunan sürelerin fiilen tamamlanması gerekir. 
(Milli Eğitim Bakanlığı'' Ortaöğretim Kurumlan 
Yönetmeliği, maddel27). 
Ödenecek ücret ı 

fonn0lü uygulanarak bulunur. 
(2/a) Ödenecek ücret = (Neı Asg. Ocret x %30) · 
(Net Asg.Üer.x %30 x Devamsız Gün Say ı s ı)3 0 
formülü uygul anarak bulunur. (3308 say ılı 
Kwıunun 12 nci maddesi yürürlükte kaldığı sürece 
ikinci fıkra yerine (2/a) fıkrası uygulanacaktır . ) 
SiGORTALILIK 
Öğrencilerin sigortalılığı 
MADDE I O- ( 1) Okul/kurum müdürlüğünce; bu 
sözleşmenin akdedilmesi ile öğrencinin işletmede 
mesleki eğitime devam ettiği sürece 551 O sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun, i ş kazaları ve meslek hastalıkları ile 
hastalık sigortası hükümlerine göre sigortalanır, 
bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi 
durumunda olmayanlar için ayrıca genel sağlık 
sigortası primi ödenir. Staj yapan öğrenciler ise iş 
kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalanır. 
(5510 Sayılı Kanun, madde 5). 
SGK primlerinin ödenmesi 
MADDE l 1- ( 1) Bakanlıkça ödenmesi gereken 
sigorta primleri, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu 
maddesine göre belirlenen yürürlükteki asgari 
ücretin %50'si üzerinden hesap edilerek 
okul/kurum müdürlüğünce, Sosyal Güvenlik 
Kurumuna ödenir veya bu Kurumun hesabına 
aktarılır (3308 Sayılı Kanun, madde 25). 
Sigortalılıkla ilgili belgelerin muhafazası 
MADDE 12- ( 1) Sigorta ve prim ödeme ile ilgili 
belgeler okul/kurum müdürlüğünce muhafaza 
edilir. 
ÖĞRENCİNİN 
DURUMU 

DEVAM 

Eğitime devam edemeyen 

• VE DİSİPLİN 

MADDE 13- ( 1) Mesleki eğitimini işletmede 
gören öğrencilerden; uzun süreli tedaviyi 
gerektiren • bir hastalıktan, yangın, deprem gibi 
doğal afetlerden dolayı eğitime devam edemeyen 
öğrenciler { hakkında Milli Eğitim B~anlığının 
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
İşletmeye özürsüz devamsızlık 

için beceri sınavı puanı . . v 
birinci ve ikinci dönem puanları ıle becerı sına 
puanının aritmetik orta l amas ının en az 50 vey.a 
beceri s ınav puwıının en az 70 olması gerekır 
(Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği, madde56). . 
Staj yapan öğrenciler , staj bitiminde becerı sınav'. 
esaslarına göre staj bitirme s ınavına alınır. (M ıllı 
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği, madde 133). 
T ARAFLARrN DiĞER GÖREV VE 
SORUMLULUKLARI 
İşletmelerin görev ve sorumlulukları 
MADDE 17- ( l) Milli Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 144 üncü 
maddesine göre, mesleki eğitim yaptıracak 
işletmelerin görev ve sorumlulukları: 
Mesleki eğitimin, ilgili meslek alan/dalları çerçeve 
öğretim programlarına uygun olarak işletme 
belirleme komisyonu tarafından belirlenen yerde 
yapılmasınısağlarnak, . . . . 
Mesleki eğitim yapılacak alan/dalların her bm ıçın. 
öğrencilerin mesleki eğitiminden sorumlu olma.k 
üzere, ustalık veya mesleki yeterliğe sahip ve ış 
pedagojisi eğitimi görmüş nitelikte usta öğreticiyi 
veya eğitim personelini eğitimdegörev_lendinnek., 
Usta öğretici ve eğitici personel bulunmaması 
durumunda, okul/kurum müdürlükleri ile işbirliği 
yaparak açılacak iş pedagojisi kursuna ilgili 
personelin katılımınısağlarnak, 
ç) Mesleki eğitim için gerekli olan temrin 
malzemelerini temin etmek, .: 
İşletmede mesleki eğitim gören öğrenciye, 
ödenecek ücret miktarı, ücret artışı ve diğer 
imkanları i 1 

kapsayaneğitimsözleşmesiniöğrenciveyayasaltemsi 
lcisiveokul/kurummüdürüilebirliktei mzalamak, 
Öğrencilerin devam durumlarını' izleyerek 
devamsızlıklarını ' ve hastalık izinlerini iki iş günü 
içinde elektronikJortarnda veya yazıl~ olarak i,lgili 
okul/kurum müdürlilğünebildirmek, 

MADDE 8- ( 1) İşletmelerde mesleki eğitim gören 
öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul 
ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim 
gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının ; yirmi 
ve Uzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 
otuzundan, yinniden az personel çalıştıran 
işyerlerinde yüzde onbeşinden, . mesleki eğitim 
merkezi öğrencilerine (aday çırak ve çırağa) asgari 
ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. 
Ücret, başlangıçta ( ..... ... ..... .. .... ...... .... .... ... ... .. .. .... ) 
TL'dır. Öğrenciye ödenecek ücret her türlü 
vergiden muaftır. (3308 Sayılı Kanun, Madde 25). 
( 1/a) İşletmelerde mesleki eğitim gören/staj yapan 
öğrencilere, mesleki eğitimin devam ettiği sürece 
yürürlükteki asgari ücretin net tutarının %30'undan 
az olma mak üzere ücret ödenir. Ücret, başlangıçta 

MADDE 14- ( 1) İşl etme yetkilileri, özürsüz olarak 
aralıksız üç işgünü mesleki eğitimine gelmeyen 
öğrenciyi en geç iki iş günü içinde okul/kurum 
müdürlüğüne elektronik ortamda veya yazılı olarak 
bildirmek zorundadır (Milli Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği, madde 144). 
Disiplin , 

Öğrencilerin ilgili döneme ait puan çizelgelerini 
dönem sonundan beş iş günü önce kapalı zarf 
içinde ilgili okul/kurum müdürlüğüne teslim etmek 
(zarf öğrenciyeverilmez), 
Öğrenciler tarafından tutulan iş dosyasını, 
istenmesi durumunda 
sınavından önce ilgil i 
teslimetmek, 

veya yıl sonu beceri 
okul/kurum müdürlüğüne 

( ....... ... .... ....... .... .. .. ....... ...... ..... ) TL'dır. Öğrenciye 
ödenecek ücret her türlü vergiden muaftır (3308 
Sayılı Kanun, Geçici madde 12). (3308 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi yürürlükte kaldığı sürece 
birinci fıkra yerine (1/a) fıkrası uygulanacaktır.) 
(2) Sözleşmen in geçerlilik süresi içinde asgari 
ücrene artış olması halinde, bu artışlar aynı oranda 
öğrencinin ücretine yansıtılır. 
Devamsızlık yapan öğrencinin ücretlerinden 
kesinti yapı lması 
MADDE 9- ( 1) Öğrenci mesleki eğ!tim için 
işletmeye devam etmek zorundadır. işletmede 
mesleki eğitimine ve teorik eğitimine özürsüz 
devam etmeyen veya ücretsiz izin kullanan 
öğrencinin bu gün lerdeki ücreti kesilir. 
(2) Ücret kesilerek yapılacak ödeme miktarı ; 
20 ve daha fazla personel çalı ştıranişletmelerce ; 
Ödenecek ücret = (Net Asg.ücret x %30) · (Net 
Asg.Ücr.x %30 x Devamsız Gün Say ı sı)J 0 

MADDE 15- (l ) Öğrencinin işletmede disiplin 
soruşturmasını gerektirecek davranışta bulunması 
halinde, bu durum i ş letme tarafından okul/kurum 
müdürlüğüne raporla bildirilir. Disiplin işlemi 
okul/kurum müdürlüğü tarafından mevzuatına göre 
yürütülür. Sonuç i ş letmeye yazılı olarak bildirilir 
(Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği , madde 165). 
Beceri sınavı 
MADDE 16- ( 1) İşletmelerde mesleki eğitim gören 
öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumları Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi 
hükümlerine göre y ıl sonu beceri sınavına alınır. 
Bu öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitime konu 
olan ders/derslerden dönem puanının 
belirlenmesinde her dönemde temrin, proje, iş, 
deney ve hizmet değerlendinnesinden aldığı 
puanlar ile telafi eğitimi süresince yaptıkları 
temrin, proje, i ş, deney ve hizmetlerden aldıkları 
puanların aritmetik o rt al aması alınır. Birinci ve 
ikinci dönem puan larının aritmetik ortalamas ı ile 

ğ) Öğrencilere teorik eğitim, telafi eğitimi ve 
okul/kurumda yapılacak sınavlar ile okulda 
yapılacak resmi tören ve sosyal faaliyetle r içi n 
belirlenen günlerde ücretli izin vermek 
Öğrencilere yan yıl ve yaz tatili süre~ince toplam 
bir ay ücretli izinvermek., 
ı) İşletmede mesleki eğitime devam eden 
öğrencilere bir ders yılı içinde devamsızlıktan 
sayılmak ve mevzuatla belirlenen azami özürsüz 
devamsızlık süresini geçmemek üzere, ilgili 
okul/kurum müdürlüğünün de görüşünü alarak 
ücretsiz mazeret izini vermek., 
İşletmede mesleki eğitim başladıktan sonra 
personel sayısında azalma olması durumunda da 
eğitime al ınmış olan öğrencileri, okul/kurumdan 
mezun oluncaya kadar i şletmede eğitime 
devamettirmek., 
Öğrencinin , işletmenin farkl ı bi r şubesi/biriminde 
eğitim görmek üzere eği tim yerin in değişmesi 
~.alinde okul müdürlüğünübilgilendirrnek, 
Oğrenci ler i n iş kazal ar ı ve meslek hastal ık !arından 



< Orun nıas_ı ve tedav ileri iç in 6]J ı say ılı K : ıııuıı ve 
l g ılı d ı ğer mevzuat kaıı sa nıııı , 1 1, 

:i nl em l er i a lııı ak , 
, • gcrd , li 

~ğ itimi yapılan meslek a l an/dal l a rının ögrctnn 
) rogrnm l arında bulunduğu ha lde. iş l etıncdc l... i 
mkans ı~ lık! a~ nedeniy le öğret i l emeyen ı... ,ınuları n 
:iğre tııııı ı çın o l...u l /kurunı nıildOıil ı l c · 
. 1· . k ı ş )ır ı ğ ı ya pına -. 

ş l etme lerde mes leki eği timinın \'Cl\:t'vc ,ıgrc ı i m 
)rograrnına uygun olııraı... yü rü till mcs i ve 
ıkul/kuruııı il e işktnıc anısında cgitimdc silrckli 
ş birliğini sağ l amak. öğrencileri n hnşrırı . 
levaııısızlık ve di si plin durumlarını i 1 l enı c k ve 
·ehberlik'1e bu lunmak amac ıy l a o l... ul müdilrlüğünee 
~örevlend iril en koordinatör öğretmenl erin 
~örevlerini yerine getimıcsinde yard ı nıe ıo lmak.. 
)ğreneiye.. iş sağlığı ve güven l i ği tedbir leri 
;erçevesinde. işletmede bu lunduğu sürece 
~llanılmak üzere ça lışandan fark lı özelli kte yaka 
~artı . iş kıyafeti ve benzeri tedbirleri a lınaklır.. 
)kul/kurum ların görev ve sorumlulukl arı 

vtADDE 18- ( 1) Mi lli Eğitim Bakan lığ ı 
)rtaöğretim Kuruml arı Yönetmeliğinin 78 inci 
naddesi ne göre o kul/ku rum müdürilnün görev ve 
;o rumlulukları şunlardır : 

)ğrenci veya yasal temsilci leri ile birlikte 
şletrnelerle mesleki eğitim 
;özleşmesi ni imzalamak, 
~ği timi yapılacak meslek alan/dallarıyla ilgi li 
:erçeve öğretim prograrnlannın ve öğrencilerin 
şletrned e yaptıkları etkinliklerle ilg ili formların 

ters yılı başında işletmelere verilmes inisağlamak, 

şletme l erdeki mesleki ' eğitimin eğitici 
ıerso nel/usta öğretici tarafından 
,apılmasın ı sağlamak, 

:) İ şletmelerdeki mesleki eğitimin ilgili meslek 
ı.lan/dalı çerçeve öğretim programlarına uygun 
,!arak yapılmasını sağlamak, 
)ğrencilerin ücretli ve ücretsiz mazeret iz inleri ile 
levanı-devamsızlık durumlannın izlenmesini ve 
:ayıtlann ın tutulmasımsağlarnak, 
şletrnelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin 

igorta primlerine ait işlemlerin mevzuatına göre 
iirütülmes inisağlamak, 
şletmele rl e işbirliği yaparak, öğrencilerin mesleki 

cği ıinıiııJ c ıı ~o nıııı lıı 11 , 111 /1/l,rc lı c ı veyn c/1, i lı c i 
persone lin yc ı i ~ t i ı i lnı c, i i\·in i ş pcdı ı goji s i k ıır~ l n r ı 
nı;mnı.... hıı şn ıılı o l ıın l n ı ıı " l l s t ıı ()p,rcti ci" lıc l gc<; i 
vc ı ınc k , huıııııı l ıı ilp, ili kııy ıt l nrı ıııtırı ok . 
l ş l c tııı clcrdc g{l ı ev l i ıı s t ıı lljl,rc ı iı:i ve cj!. ılı c i 
pcrsn ıı c l i ıı h i1 11ı c ı içi l'Jl ll i ıııiıııl c, ok ııl /k 111111111111 

pcrsıııır l ve di j1e ı iııık/l ıılıırı y l n y nrıl ıınc ı o lıı ıı ı k , 

ıl ) l ş l c ıııı e l erJ c yııpılıııı mesleki eıı, i ı i ımlc 
nn ııı ı,: l ıı ıı n ıı hcdc llcrc ııl nş ılıı ıus ı ı ı,; ııı i ş l c ııııe 
yetk ilileri ile i ş lıirliği yıı pnruk eğitiml e il gili 
gerekli önlemleri :ı lnı ıık . 

Ok ııl müdürü vcyo 
yardımc ı s ının değişmes i 

i ş l etmey i b il g il cndinııck. 

koordinat.ör 
durumunda 

nı lldOr 

il g ili 

ı ) işletme yetkilileri y le yap ılan t opl a ntıl ara 
başkanlık yapmaktır.Ôğreneilerin görev ve 
soruml u lukl arı MADDE 19- (1) Milli Eğitim 

Bakan lığ ı Ortaöğretinı Kurumları Yönetmeliğinin 
36, 124, 126 ve 14 7 nc i maddelerine göre 
işletmede mesleki eğitim gören/staj yapan 
öğrencinin görev vesorumlulukları : 

İş yerinin şartlarına, kılık-kıyafet ve çalı şma 
düzenineuymak, 
Üretim ve hi zmetle ilgili g izlilik gerektiren konular 
ile kişilere ait özel bilgileri başkalarıyl a 

paylaşmamak, 

Sendikal etkinliklerekatılmamak, 
ç) Eğitime düzenli olarak devam etmek, 
Mesleki eğitim ile ilgili iş dosyasıtutmak, 
Staja devam edenler için staj dosyasıtutmak, 
e) İşletmede mesleki eğitim yaptığı günlerde 
devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belges i 
veya yazılı veli beyanını özür gününü takip eden 
en geç beş iş günü içinde okul/kurum müdürlüğüne 
teslim etmektir. 
DİĞER HUSUSLAR 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 20- (!) İşletmede mesleki eğitim gören 
veya staj yapan öğrenciler hakkında; bu 
sözleşmede yer almayan diğer hususlarda Milli 
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan 
Yönetmeliği ve ilgili d iğer mevzuat hükümlerine 
göre işlem yapılır. 
İşverenin değişmesi 
MADDE 21- (1) İşverenin değişmesi halinde, yeni 

i 

i ş verc ıı ay 111 rrıes l cğ i/U re tirrf'İ' s OrdÔroyorsa 
~ıız l eşmc yeııil c ni r . 
()ıı, rcn c inin ok 11l /kururrıunun değ i şmes i 
Mı\lJJJE 22- ( 1) (ıgrenci nin ayn ı ye r l eş im yerin d ~ 
o k.u l/k ıırııırı11nu d ci!, i 5 ı irme~ i durumu nda mes l ek ı 
cıı, i ı imiııe ı.ıy ııı i ş yerinde deva m ede r. Ou durumd~ 
ok ııl /k ıırı1111 ırıüd llrlll ğOnce söz l eşmenın 
ye ııil eııın cq i qııg l a rıır . 

Ü/l,renciye sn~ l ı:ımıoık hakl ar _ 
Mı\l)IJI •: 21 - ( ı ) l ş l e ı me ta ra fından öğren c ı 
aşa ğıd aki sosya l hak lard an yararl and ırıl acaktır . 
Öğ l eycmeğ i - Ula51m - Uarınma 
Di ğe r : Söz l eşmenin feshi MADD E 24- ( 1) 
Söz l eşme ; lş yerinin çeş itli sebep_l erl ekapatılm~ı , 
l şyerindeki usta öğre ti c i/eğitı c ı person~ lı ~ ı ~t~n 
ayrılmas ı ve işyerinde başka usta öğre tı c ı/eğ ı t ı c ı 

personelinbulunmaması , _ _ 
i ş yeri sahibinin değ i şmesi halınd e_yenı i ş yerinin 
aynı mes leğ i/ üretimisürdUrememes ı , 
ç) Öğrenc iye bakmakla yükümlü o l anı n ikame tini 
değiştirmesi nedeniyle öğrencinin ul aşı mını 
sağ layamayacağına dair yazılı beyanı , 
Öğrencinin okul/kurum değiştirme veya örgün 
eği tim dışına çıkarma cezası alarak okul/kurumla 
ili şiği ninkesilmesi,Sağlık durumun_un işletmedeki 
eğitimden olumsuzetkilenmesi ,Öğretim yı lı 
son unda öğrencinin veya i ş letmenin durumunda 
değişiklikolması , İşletmelerde grev ve lokavt 
uygulaması olması , ğ) Deprem, yangın ve sel 
gibiafetler,Taraflardan birinin yükümlülüklerini 
yerinegetirmemesi,hallerinde tek taraflı olarak 
feshedilir. Fesih durumu, sözleşmenin feshi 
tarihinden itibaren 3 iş günü içinde ilgili 
okul/kurum müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. 
(3308 sayılı Kanun madde 22, Milli Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 
madde 133).YürürlükMADDE 25- (!) . ../.../. ... .. 

tarihinde yürürlüğe girmek üzere 
taraflarca imzalanan bu sözleşmeöğrenc inin 
mesleki eğitimini/stajını tamamladığ ı tarihe 
kadargeçerlidir. 
Saklanma süresi 
MADDE 26- Sözleşme, okul/kurum 
müdürlüklerince öğrenci dosyasında s üres iz 
saklanır. 


