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"UYGULAMALü EĞiTİM MoDELi / İŞBAŞI EĞİTiM PROGRAMI,,

işninı.iĞi pnoroxoıü

TARAFLAR

Madde l: Bu. protokol; Tekirdağ Çalışma ve İş kurumu Çorlu Hizmet Merkezi (İşbu protokoIde
bundan sonra IŞKUR olarak anılacaktır) ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi §KÜ) Çorlu Meslek
Yüksekokulu (İşbu protokolde bundan sonra Meslek Yüksekokutu olarak anılacaktır) arasında,
Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğii ıle Namık Kemal Üniversitesi Rekörlüğ,tı arasında
2016 yılı Mart ayında imzalanan işbaşı eğitim programlan işbirliği protokolüne atferü, düzenlenerek
imzalanmıştır.

AMAÇ

Madde 2: Bu protokolün amacı İŞKUR ile Meslek YüksekokuIu arasmda işgücü piyasasının talep
ettiği tekniker adaylannın yetiştirilmesi için Uygulamah Eğitim Modeli ve İşbaşı Eğitim Programının
bütiinleştirilmesinin sağlanmasıdır.

KAPSAM VE GENEL ESASLAR

Madde 3: Bu protokol;

Meslek Yüksekokulu tarafindan kapsamı belirlenen ........ tarih ve ... ... .... sayılı ......... karan_vla
!ürürlüğe giren "Uygulamalı Eğitim Modeli" çerçevesinde İŞKUR Hizmet Merkezi aracılığıyla
işverenlerle işbirliği yapılara} sektörün ihtiyaç duydugu nitelikIi işgücünün yetiştirilmesine ı,önelik
Işbaş! Eğitim Programlannın düzenlenmesini,
Meslek Yüksekokulu ve İŞKUR tarafindaı oluşfurulacak "KuruIIa" protokolün uygulama esaslannın
hazırlanmasını,
Meslek. Yüksekokulu ve İŞKUR tarafindan olu$uruIacak "Çalışma Grubuyla" özel sektör
kuruluşlanndan talep toplamak suretiyle işbirliğinin sağlanmasını,
Bölüm/alan dıŞı veya hali hazırda eğitim modülü bulunmayan katılımcrlann programdaı fal,ülanmak
istemesi. durumunda, işbaşı Eğitim Plan ve Programlannın üniversııe/İl Ütıatiıtıgtı tarafindan
oluşturulması ve onaylanmasını,
Meslek Yüksekokulu tarafindan tasarlanaı Uygulamalı Eğitim Modeli veri tabanı aracılığı ile işbaşı
Eğitim programından önce işveren ve katılımcı eşleştirmesi yapılmasını,
protokolün. amacma yönelik taraflarca ulgun bulunacak diğer faaliyet, etkinlik ve projelerin
yürütiilmesini;
işbaşı Eğitim programının süresinin ve esaslarrnın "Aktif işgücü Hizmetlen yönetmeliği ve
Genelgesi" kapsamınü belirlenmesini.
§baş Eğitim programına katılanlara Üniversite onaylı belge verilmesinin sağlanmasını;
IŞbaŞ Eğitim Programı süresinin % 'lük süresinin bitiminde eğitime devamİden kaülımcıların en az
%SO'sinin 60 giiıııden az olmamak üzere en az fiili eğitim İtıresi kadar işgücü talebinde bulunan
işveren tarafi ndan istihdam edi lmesini.

kapsamaktadır.

TARAFLARIN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERi
Madde 4: Protokol hükiimlerinin yürüttilmesinde taraflann temel görey ve yükümlülükleri aşağıda
belirtilmiştir.

A. Tekirdağ Çılışma ve İş Kurumu İl llrdnrlngl / ÇorIu Hizmet Merkezi
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l. Meslek Yüksekokulu aracılığı_vla veya direkt işverenlerden alınan talepler doğrulfusunda, sektörün
nitelikli işgücünü karşılamaya yönelik işbirliği yaparak eğitimlerin düzenlenmesini sağlamak,

2, Oluşturulan Çalışma Grubuna iletilen taleplere ilişkin sektör tiimleşik işbaşı eğitim prograrn]annı
değerlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak

3. Meslek Yüksekokulu velveya işveren temsilcisi ile birlikte katılımcı seçimini gerçekleştirmek
4. Protokol Kapsamnda program giderleri Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Genelgesi hükümleri

çerçevesinde ödemek,
5, Bu eğitimlerin Meslek Yüksekokulu ile birlikte izleme-değerlendirme ve etki analizi faalil,ctlerini

gerçekleştirmek.
6. İşbaşı Eğitim Programlarına katılarak başarı ile tamamlayan kişilere "işbaşı Eğitim Programı katılım

Sertifikasının" verilmesini sağlamak.
B. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu

l. Protokol yapılmış işverenlerden mesleklere göre beceri ihtiyaçlannı da içeren işgücü taleplerini
toplamak,

2. Toplanan talepleri Çalışma Grubuna iletmek ve değerlendirilmesini sağlamak,
3. Çalışma Grubunun sekretarya ve koordinas1.on işlemlerini ),iirütmek,4. Işbaşı Eğitim Plan ve Programlannın işverenlerin talepleri doğrultusunda hazırlanarak onaylanmasını

sağlamak,
5. İşgücü talebinde bulunan işveren tarafından istihdam yükiimlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak,
6. Uygulamalı Eğitim Modeli İşbaşı Eğitim Programlannın İŞ«Un ile birlikte izleme-değerlendirme ve

etki analizi faaliyetlerini gerçekleştirmek.
7. İşbaşı Eğitim Programlarına kahlanlara Üniversite onay|ı belge verilmesini sağlamak.

KURUL VE ÇALIŞMA GRUBU

Madde 5: Protokolün amaçlan kapsamlndaki iş ve işlemlerin yürütiilmesinde teknik ve idari
süreçlerin belirlenmesi ve gerçekleştinlmesi hususlannda İŞrUR ve Meslek Yüksekokulu taraflannın
katılımı ile Kurul oluşfurulacak olup yılda iki defa toplanacaktır,

Fakillte Ul'gulamalı Eğitim Modeli görevIileri ve Çalışma ve İş Kurumu Çorlu Hizmet Merkezi
personelince oluşturulan Çalışma Grubu ayda bir toplınacak ve çalışma usulleri işbu protokolle
belirlenecektir.

SÜRE VE FESİH

Madde 6: Bu protokol imzalaıdığı tanhten itibaren 2 (iki) yıl süre ile geçerlidir. Taraflarca aksi yazılı
bildirilmedikçe bu süre sonunü işbu protokol al,nı şartlarda yenilenir.

UYUŞMAZLIKLARİN ÇÖZÜMÜ
Madde 7: Taraflardan herhangi biri protokolü sonlandırmak isterse bir ay öncesinden bu istemini
resrni olarak iletmek ve sürmekte olan çalışmalardaki yükümlültıklerini yerine getirmek koşulu ile bu
protokolü sonlandırabilir.

Taraflar arasında olabilecek ul,rrşmazlıklar, öncelikle protokol yöneticileri tarafindan
değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sulh ile çözülemeyecek uluşmazl*lar
hakkında taraflar yargı yoluna başwrabileceklerdir. Bu durumlarda Tekirdağ Maikemeleri 1etkilidir.
YüRüRLüK
Madde 8: Bu protokol 8 (sekiz) maddeden ibaret o|up /.UJLn\l9 tarihinde
girmiştir.
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