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Amaç

Maddel- Bu Protokol ile; Tükiye iş Kıırumu
tarafindan işsizlerin mesleki deneyimlerinin
artınlmasına ve

teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine
yönelik uygulanan işbaşı
eğitim Programlanndan
Ytikseköğretim öğrencilerinin de istenen diizeyde yararlanması
ve gerek
zorunlu, gerekse isteğe bağlı stajlarıru
bu kapsamda gerçekleştirebilmeleri
amaçlanmıştu.

Kapsam
Madde 2-Bu Protokol, Yükseköğretim öğencilerinin
işbaşı eğitim programından yararlanmasrna
Yönelik hizmetlerin Yiirühilmesinde Tekirdağ
çalışmu-r"-işÜ iı ffifiğ, ve Namık Kemal
üniversitesi arasındaki işbirliğine ait usul esasları
kapsar.

Tarafların Sorumluluk ve Yükümlülük|eri

Madde 3- Protokol hükümlerinin
Yiirüfülmesinde tarafların temel görev ve ytikiimlıittıkleri

aşağıda belirtilmiştir.

A_ Türkiye İş Kurumu ÇİŞXUn)
1, Öğrencileri Kuruma kaydederek başta İEP

2,

(ş Başı

Eğitim programı) olmak üzere

Kurum hizmetlerinden faydalanmalannı sağlamak.
İrtibat noktalannda görevli personel vasıtasıyla öğencilere

igp naı<tında bilgi vererek
katılımlannı sağlamak.
3, İŞverenleri Program hakkında bilgilendirerek öğencileri program kapsamında
katılımcı
olarak almalanru teşvik etrnek.
4. programa katılan öğencilere katılım sağladıklan her fiili gıin için katılımcı
zarııri
gideri ödemek, gerekmesi halinde iş kazası ve meslek hastalığı
ile genel sağlık
sigortası primlerini yatrrmak.
5, Belirli PeriYodlarla dtizenlenecek etkinlikler vasıtasıyla programa katılan öğencilere
iş
arama becerileri seminerleri vermek.
pro grama

B- Namık Kemal Üniversitesi
1, Öğrencilerin iŞbaŞı eğitim programından ve işK[/R hianetlerinden

2,
3,

sağlamak için öğencileri kuruma kaydolmaya
teşvik etınek.

faydaliıırmasıru

program ve İşrun'un
diğer faaliyetleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesini
sağlayıcı faaliyetleri gerçekleştirmek.
İŞrun İıtibat noktalarırun ve İŞKuR personelinin faaliyetlerini etkin
ve verimli
biçimde gerçekleştirmesi için gerekli kolaylığı göstermek.

protokolün süresi

Madde 4- Bu Protokol imzalandığı tarihten itibaren, iki (2) yıl
gegerlidir. Taraflarca aksi
kararlaŞtınlmadığı siirece iŞbu Protokol, ayn esaslara göre
veya gerek görülen esaslann da ilavesi
ile iki yılda bir hiçbir ilave işleme gerek kalmaksızın y"riı.rr.iş
olur.
Gizlitik
Madde 5- Protokol kaPsamındaki hizmetlerden yararlanan kişilere
ait bilgiler kesinlikle protokole
ilişkin iş/işlemler dı şında kullanılamaz, üçtincü kişilerle paylaşılamaz.

Protokolün Uygulanması

Madde 6- Bu Protokoliin usul ve esaslan, İŞKUR mevzuatına göre
belirlenecektir, protokolde

hük-um bulunmayan hallerde,

İşrun

mevzuatrna göre işlem yapılır.

Yürütme
Madde 7- Bu Protokol kaPsamındaki iş ve işlemler Tekirdağ
Çalışma ve iş Kıırumu iı vuotirıııgü
ve Namık kemal Üniversitesi taıafından birlikte ytırüttıltir.
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