
MENNAN PASİNLİ ATÇILIK MESLEK YÜKSEKOKULU -TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ 

MESLEKİ EĞİTİME DESTEK PROTOKOLÜ 

 

Taraflar 

Madde 1- İşbu protokolün tarafları Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu (MYO olarak 

anılacaktır) ve Türkiye Jokey Kulübü’dür. (TJK olarak anılacaktır.) 

Konu 

Madde 2- Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu ve TJK arasında mesleki eğitime destek vermek 

amacıyla, TJK tarafından “Atçılık ve Antrenörlüğü Programına”, 

 Mezun olduktan sonra sektöre hizmet edecek potansiyele ve burs alma kriterine sahip 5 (kişi) 1. 

Sınıf, 5 (kişi) 2. Sınıf; 

Olmak üzere her yıl toplam 10 öğrenciye öğretim yılı sonuna kadar asgari brüt ücretin yüzde 

otuzundan (%30) az olmamak koşuluyla Eğitim Desteği verilecektir. 2019-2020 Öğretim yılında Ekim 

ve Haziran ayları arasında (9 ay) öğrenci başına aylık 885,00 TL Mesleki Eğitim Desteği ödenecektir.  

Amaç 

Madde 3- Bu protokol, TJK tarafından Meslek Yüksekokulu’ndaki mesleki eğitime destek vererek 

atçılık sektöründe daha nitelikli öğrencilerin ilgili programı tercih etmesini sağlamak, öğrencilerin 

başarılarını teşvik etmek ve atçılık sektöründe küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen ülkemizde bilgi, 

beceri ve donanım sahibi teknik elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 

düzenlenmiştir. 

Protokol Süresi 

Madde 4- 

a) Bu protokol, taraflar arasında iki nüsha olarak imzalanmıştır. İşbu protokol 2020-2021 eğitim 

yılında uygulanmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

b) İşbu protokol maddeleri taraflar arasında mutabakat sağlanarak değiştirilebilir veya yeni 

hükümler eklenebilir. 

Başvuru şekli ve Değerlendirme  

Madde 5-  

a) Dönem başında Meslek Yüksek Okulu tarafından burs başvuru bilgilendirmesi MYO Web 

sitesinde duyurulur.  

b) Meslek Yüksek Okulu tarafından istenen evraklar eksiksiz bir şekilde belirtilen süreye kadar 

Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne teslim edilir.  

c) Başarı ve aile, sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, atçılık sektörüne hizmet 

verme potansiyeline sahip olan bursiyer adaylarının belirlenmesi amacıyla Meslek 

Yüksekokulu tarafından bursiyer adaylarına sözlü mülakat yapılır. 

d) Evraklarını teslim eden bursiyerler belirlenen tarihlerde sözlü mülakata alınır.  



e) Mülakatlar Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen 3 kişilik bir komisyon tarafından yapılır.  

f) Mülakatlarda adayların aile, sosyo-ekonomik durumları (aile, sosyo-ekonomik durum 

çizelgesine göre) ve atçılık sektöründe çalışma potansiyelleri değerlendirilir.  

g) Öğrencinin başarısı, aile –sosyo-ekonomik durumu ve mülakat sonucu yüzdelik sistemle 

puanlandırılır.  

h) Son aşamada; öğrenci başarı notunun %60’ı, sosyo-ekonomik durum çizelgesi puanın %20’si 

ve mülakat puanının %20’si alınarak öğrenci burs puanı hesaplanır.  

Gerekli Evrakların listesi  

Madde 6-  

a) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu ve Türkiye Jokey Kulübü burs başvuru formu  

b) Taahhütname (Eğitim Desteği kazanan öğrencilerin protokolde belirtilen koşullara ve sürelere 

bağlı olmak üzere eğitim desteği almayı kabul ve taahhüt edeceğine, başka bir yerden burs 

almadığına ve burs aldığının tespiti halinde bursun iptaline ilişkin taahhütname)  

c) Vesikalık fotoğraf (1 adet)  

d) Nüfus Cüzdan fotokopisi  

e) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Öğrencinin ve bütün aile fertlerinin bilgilerinin yer aldığı nüfus 

kayıt örneği (herhangi bir Nüfus Müdürlüğü’nden alınabilir.)  

f) Adli Sicil Kaydı: Adli Sicil Kaydı e-devlet şifresiyle internet üzerinden alınabileceği gibi 

herhangi bir adliyeden öğrenci tarafından alınabilir.  

g) Aile gelir durumu gösterir onaylı belgeler: anne ve babanın maaş bordrosu, serbest çalışanlar 

için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri 

olmayan anne veya baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne veya baba adına kayıt 

olmadığına dair (çalışmadığına dair) belgenin alınması, komisyon tarafından değerlendirme 

yapılabilmesi için gerekmektedir. Hem anneye hem de babaya ait evrakların getirilmesi 

önemlidir.  

Protokol Şartları 

Madde 7- 

a) Her akademik yılın başında TJK’ya, Meslek Yüksekokulu tarafından “Atçılık ve At Antrenörlüğü 

Programında” Eğitim Desteği verilecek öğrencilerin listesi Mülakat Değerlendirme Formuyla 

birlikte bildirilir.   

b) TJK tarafından belirlenen Eğitime Destek miktarı, her eğitim-öğretim yılı başında Ekim-

Haziran aylarını kapsayacak şekilde, 2. Maddede tarif edildiği şekilde uygun görülen adaylara 

ödenmek üzere Üniversite tarafından bildirilen, öğrencilerin kendi banka hesap numaralarına 

aylık olarak transfer edilir.  

c) SGK veya Devlet Memuru statüsünde çalışan öğrenciler ile ikinci üniversite olarak kayıt 

yaptıran öğrenciler, 2. Maddede belirtilen şartlara sahip olsalar dahi eğitim desteğinden 

faydalanamazlar.  

d) Öğrencilik hakkını kaybeden, devam mecburiyetini sağlamayan, program değişikliği yapan 

veya herhangi bir disiplin suçu işleyen öğrencilerin eğitim desteği kesilir. İlgili eğitim desteği 

yedek listesindeki öğrenciye aktarılır ve MYO tarafından TJK’ya yazılı olarak bildirilir.  

e) MYO, eğitim desteği hakkı kazanan öğrencilerin bu protokolde belirtilen koşullara ve sürelere 

bağlı olmak üzere eğitim desteği almayı kabul ve taahhüt ettiğine ilişkin öğrencilerden her 

dönem başında taahhütname alır.  



f) TJK Mesleki Eğitim Desteğinin öğrencilere duyurulması için MYO ve TJK Web sayfalarında 

eğitim desteği ile ilgili duyurulara yer verilir.  

g) İşbu sözleşmeye ilişkin damga vergisi TJK tarafından ödenir. 

Madde 8- İşbu 3 (üç) sayfa ve 8 (sekiz) maddeden oluşan protokol taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve 

serbest irade beyanıylaimzaya sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

             
 

 


