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T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE soSYAL HiZMETLER BAKANLIĞI
iı,t rnrin»ıĞ Nı.ııır KEMAL üxivrnsirnsi anısrNna iş
saĞı,ıĞı vr cüvnxı,iĞi aı,ı,xıNna rĞiriıvı, ARAşTIRMA vE
DANIşMANLIK çALIşMALARI içix işninıiĞi pnoroxoı,ü

Amaç

MADDE l - (l) Bu Protokolün amacı, T.C. Aile, Çahşma ve Sosyal Hizmetler Bakanhğı

(bundan böyle Bakanlık olarak anılacaktır) ile Tekirdağ Namk Kemal Üniversitesi

Rektörlüğü (bundan böyle Üniversite olarak anılacaktır) arasında iş sağhğı ve güvenliği

alannda eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağhğı ve güvenliği kültüriinün

geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi konulannda protokol yapılmasına ilişkin genel

çerçeve esaslannı diizenlemektedir.

Taraflar

MADDE 2 - (l) Bu Protokolün taraflan T,C. Aile, Çahşma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesidir.

(2) Bu Protokotün yiirütümü T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanhğı adına Iş

Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafindan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversilesi adına

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafindan gerçekleştirilir.

Dayanak

MADDE 3 - (l) Bu Protokolün dayanağı, 2547 sayılı Yiikseköğretim Kurumlan Kanunu,

657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Karamamesi ile 633l sayılı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuattır.

protokolün konusu

MADDE 4 - (l) Bu Protokolün konusu, taraflann personeline ve öğrencilere yönelik eğitim

programlannın hazırlanma ve yürütiilmesine ilişkin hiikümler ile Bakanlığın talepleri

doğultusunda verilecek olan bilimsel, akademik, araştlrma ve danışmanl* hizmetleri ve

Üniversitenin talepleri doğrultusunda yiirütülecek olan iş sağhğı ve güvenliği konulanndaki

faaliyetlerdir.
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Protokol Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

MADDE 5 - (l) Üniversitede eğitim gören öğrencilerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün

geliştirilmesine yönelik eğitim, proje, sosyal etkinlikler vb. ortak faaliyetlerin düzenlenmesi,
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(3) İlgili mevzuat gereğince iş ekipmanlannın periyodik muayenelerinde görev alacak

kişilerin eğitimlerine ilişkin hususlarda karşılıklı destek sağlanması,

(4) Taraflarca. iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen ulusal ve uluslararası

organizasyonlara taraflann desteği ve katıhm sağlaması.

(5) Üniversite biiırıyesinde diizenlenen kariyer gi.inleri, marka günleri vb. programlarda iş

sağlığı ve güvenliğinin görüniir hale getirilmesi,

(6) Taraflann btiıııyesinde görevli personelin kariyer gelişimine yönelik ortak eğitim

faaliyetleri planlanması ve uygulanması,

(7) Üniversite btinyesinde bulunan sosyal topluluklar arasında iş sağlığı ve güvenliği öğrenci

topluluğunun etkinliğinin ve desteğinin arttırılması,

(8) İş kazaları ve meslek hastalıklannın azaltılmasına yönelik eğitim, araştırma ve geliştirme

faaliyetlerinde bulunulması,

olarak belirlenmiştir.

MADDE 6 - Bakanlığm yükümlülükleri;

(1) Üniversitede eğitim gören öğrencilerde iş sağhğı ve güvenliği kültürüniln

yaygınlaştırılması için yapılacak proje, sosyal etkinlikler vb. faaliyetler için koordinasyon

desteği, teknik destek ile ihtiyaç duyulabilecek her tiirlü materyalin sağlanması,

(2) Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinin Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümlerinde

okutulacak iş sağlığı ve güvenliği dersinin içeriğinin belirlenmesi ve derslerin uygulanması

için tekıik desteğin sağlanması,

(3) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili öncelikler doğrultusunda proje alanlannın belirlenmesi,

yürütümüne destek verilmesi ve sonuçlannın ülke genelinde kullanımına sunulmasınrn

sağlanması,
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(2) Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinin Fizik, Kimya, Biyoloji Böliimlerinde

iş sağlığı ve güvenliği dersinin zorunlu, diğer tüm bölümlerde seçilebilir hale getirilmesinin

sağlanması,



(4) Düzenlenen ulusal ve uluslararası iş sağtığı ve güvenliği organizasyonlarına Üniversiteden

temsilci(ler) davet edilmesi,

(5) Üniversite biinyesinde iş sağhğı ve güvenliği ile ilgili yapılacak pğe, uygulama ve tez

çalışmalarına katkı sağlanması,

(6) Protokol kapsamında yapılacak tiim çalışma ve organizasyon_lann Bakanlık ile ilgili olan

hususlan için idari, teknik ve mali yönlerden sorumluluğun üstlenilmesi,

olarak belirlenmiştir.

MADDE 7 - Üniversiıenin yiikümlülükleri;

(1) Üniversitede iş sağtığı ve güvenliği kültüünün yaygınlaştırılması için yapılacak proje,

sosyal etkinlikler vb. faaliyetler için planlama, uygulama ve gerekli akademik desteğin

sağlanması, yapılacak çalışmalara ulusal ve uluslararası bilimsel değer kazandınlması,

(2) Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinin Fizik, Kimya, Biyoloji BölümIerinde

iş sağlığı ve güvenliği dersinin zorunlu hale getirilmesi, dersin akademik, teknik ve bilimsel

açıdan yeterli hale getirilmesi ile dersin standardizasyonunun sağlanması,

(3) Yapılacak proje, sosyal etkinlik vb. faaliyetler için uygulama ort]amı, araştırma,

danrşmanlık ve personel desteği ile saha araştırmalarma katkı sağlanması, sonuçlannrn izleme

ve değerlendirmelerinin yapılarak bu çalışmalara bilimsel değer kazandırılması,

(4) Düzenlenen ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği organizasyonlarına Bakanlıktan

temsilci(ler) davet edilmesi,

(5) Üniversite biinyesinde diizenlenen progrıım ve organizasyonlarda iş sağlığı ve

güvenliğinin göriıniirlüğiimü artırmaya yönelik faaliyetlerin dilzenlenmesi ve uygulanmasının

sağlanması,

(6) Üniversite biiıııyesinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılacak uygulama ve tez

çalışmalannın teşvik edilmesi,

(7) Protokol kapsamında yapılacak tiim çalışma ve organizasyonlann Üniversite ile ilgili olan

hususlan için idari, teknik ve mali yönlerden sorumluluğun üstlenilmesi,
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(8) Iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ve farkındalığln artınlması .ımacıyla

Üniversite bünyesinde bulunan sosyal topluluklar arasına iş sağhğı ve güvenliği topluluğunun,

çahşma ve faaliyet alanlannın arttırılmasına yönelik destek verilmesi,

olarak belirlenmiştir.

MADDE 8 - Bakanlık ve Üniversitenin ortak vükümlülükleri;

(1) Bu Protokol kapsamında yürütiilecek ti,im çalışmalann ve üretilecek materyalin tamamının

engelli, mülteci. yabancı gibi özel politika gerektiren grupları da kapsamasrnın sağlanması,

(2) Çalışmalann etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla taraflarca

belirlenecek kişilerden oluşan ortak çalışma grubunun oluşturulması.

(3) Protokol kapsamında yapılacak tiim çalışma ve organizasyonlann kendi kurumlarıyla

ilgili idari, teknik ve mali yönlerden sorumluluğunun üstlenilmesi,

(4) Protokol kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin lakvimin belirlenmesi ve buna

uygun şekilde faaliyetlerde bulunulması,

(5) Gerçekleştirilen bütün çahşmalarda, yapılacak etkinliklerin hiçbir kişi, kuruluş veya ziimre

lehine ya da aleyhine propaganda aracı olarak kullanılmamasına, etik kurallar ve özel hayatın

gizliliği korunarak kişisel özgiirlüklerin ve kişilik haklannın ihlal edilmemesine azami

hassasiyet gösterilmesi,

(6) Bu Protokol kapsamında hazırlanacak her türlü materyalin diğer tarafça kurumsal

faaliyetlerde kullanılmasına ve bu materyalde her iki taraf kurumsal logolarının bulunmasına

müsaade edilmesi.

(7) Tarafların biiırıyesinde görevli personelin kariyer gelişimine yönelik ortak eğitim

faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması,

olarak belirlenmiştir.

protokolün süresi

MADDE 9 - (l) Protokol taraflarca imzalandığı tarihten itibaren l (bir) yıl süreyle geçerlidir.

(2) Süre bitiminde taraflann karşılıklı onayı ile bu siire l (bir) yılı geçmeyecek şekilde

uzatılabilir. Siiıre uzatımı yapılmaması durumunda Protokol sonlandınlmış sayılır.
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Protokolde Belirtilneyen Hususlar

MADDE 10 - (l) Protokolde hüküm altına alınmayan hususlar, taraflar arasrnda iyi niyet,

anlayış ve uzlaşma kurallan çerçevesinde ve ortak çahşma grubu tarafindan çöziimlenir.

Tebligat Adresleri

MADDE ll - (1) Bu Protokole ilişkin btlttln y.vışma ve tebligatlar bu maddede belirtilen

adreslere iletilir, adres değişikliği yazılı olarak tebliğ edilmediği sürece bu adreslere yapılan

bildirimler geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 12 - (l) İmza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan ve 12 (on iki) maddeden

müteşekkil iş bu Protokol, 14.02.2019 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

T.C. AiLE, ÇALIŞMA VE SoSYAL HiZMETLER

BAKANLlĞl

ADINA

TEKIRDAG NAMIK KEMAL

üNiVERSiTESi REKTöRLüĞü

INA

f.Dr. Mümin ŞAHİN
Namık kemal Üniversitesi

Rektörü

w-
Ayşe ERGEZEN
Bakan yardımcısı
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