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Amaç

Madde 1- Bu Protokol ile; Türkiye İş Kurumu tarafindan işsizlerin mesleki deneyimlerinin
artırılmasına ve teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yönelik uygulanan işbaşı
eğitim programlarından yükseköğretim öğrencilerinin de istenen düzeyde yararlanması ve
gerek zorunlu, gerekse isteğe bağlı stajlarını bu kapsamda gerçekleştirebilmeleri amaçlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Protokol, yükseköğretim öğrencilerinin işbaşı eğitim programından
yararlanmasına yönelik hizmetlerin yürütülmesinde Tekirdağ Çalışma ve İşkur İl Vtıdtırltıgtı
(İŞKUR), Namık Kemal Üniversitesi (Üniversite) ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAş)
arasındaki işbirliğine ait usul esasları kapsar.

Tarafl arın sorumluluk ve yükümlülükleri

Madde 3- Protokol hükümlerinin yürütülmesinde tarafların temel görev ve yükümlülükleri
aşağıda belirtilmiştir.

A- Türkiye İş Kurumu (ŞrUn;
l. Öğrencileri Kuruma kaydederek başta İEP (İş Başı Eğitim programı) olmak üzere

Kurum hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak.
2. İrtibat noktalarında görevli personel vasıtasıyla öğrencilere İgP hakkında bilgi

vererek programa katılımlarını sağlamak.
3. İşverenleri program hakkında bilgilendirerek öğrencileri program kapsamında

katılımcı olarak almalarını teşvik etmek.

4. Programa katılan öğrencilere katılım sağladıkları her fiili gün için katılımcı zaruri
gideri ödemek, gerekmesi halinde iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık
sigortası primlerini yatırmak.

5. Belirli periyodlarla düzenlenecek etkinlikler vasıtasıyla programa katılan
öğrencilere iş arama becerileri seminerleri vermek.



B- Namık Kemal Üniversitesi
l. Öğrencilerin işbaşı eğitim programından ve İŞrUn hizmetlerinden faydalanmasını

sağlamak için öğrencileri Kuruma kaydolmaya teşvik etmek.

2. Program ve İŞrUR'un diğer faaliyetleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesini
sağlayıcı faaliyetleri gerçekleştirmek.

3. İŞrUn İrtibat noktalannın ve İŞKUR personelinin faaliyetlerini etkin ve verimli
biçimde gerçekleştirmesi için gerekli kolaylığı göstermek.

4. TREDAŞ'ın alt yüklenicileri için düzenlediği işe alım ve toplu personel sınavlarında
Üniversite'nin Tekirdağ Merkez kampüsü Meslek Yüksek Okulu (MYO) toplantı ve

eğitim salonlarını progriım uygunluğu doğrultusunda ücretsiz olarak TREDAŞ'a
tahsis edilmesini gerçekleştirmek.

5. TREDAŞ'ın kendi bünyesinde çalışan personeli için gerçekleştireceği büyük çapta
eğitim ve seminerlerinde Üniversite'nin Tekirdağ Merkez kampüsü Meslek Yüksek
Okulu (MYO) toplantı ve eğitim salonlarını program uygunluğu doğrultusunda

ücretsiz olarak TREDAŞ' a tahsis edilmesini gerçekleştirmek.

6. Elektrik bölümünden mezun öğrenci listeleri her sene Mayıs ayı itibariyle TREDAŞ
ile paylaşılmasını sağlamak.

7. TREDAŞ bünyesinde staja kabul edilen öğrencilerin Ağır ve Tehlikeli işlerde

çalışabilir raporu alması gereklidir. Bu raporun maliyetinden öğrenci sorumludur.

C- Tra§a Elektrik Dağıtım A.Ş.

1. Şirket bünyesinde, üniversite öğrencilerine yönelik staj programı düzenlenebilmesi

için karşılıklı antak kalınarak gerekli katkıyı sağlamak.

2. Staj kapsamında eğitilen öğrencilerin istihdamı konusunda imkinlar ölçüsünde

katkıda bulunmak.

3. SCADA Sistemleri ve PLC Sistemleri seminerleri talep doğrultusunda 20|6Haziran
itibariyle program uygunluğu dahilinde, TREDAŞ personelleri tarafindan

Üniversitede yapılacaktır.
4. MYO Elektrik bölümü öğrencilerinden yılda en faz|a l0(on) kişi olacak şekilde,

stajyer alınması için kontenjan oluşturmak. Stajyer seçimleri mülakatla

gerçekleşecek olup, kişi isimleri TREDAŞ tarafindan kesinleştirilecektir. Stajyerler,

TREDAŞ'ın sorumluluk alanındaki bölgelerde staja kabul edilecek olup,

konaklama, ulaşım ve yeme-içme masrafları öğrenciye ait olacaktır.

5. Stajyerlerin TREDAŞ bünyesinde staj yaptığı süre içerisinde zorunlu sağlık

sigortası iŞrUn veya Üniversite üzerinden gerçekleşecek olup ve öğrenciye

TREDAŞ bünyesinde herhangi bir ücret, maaş ödemesi yapılmayacaktır.

6. Üniversite MYO öğretim görevlisi personeli için eğitim talebi olması durumunda,

TREDAŞ tarafinda program ve eğitimci uygunluğu doğrultusunda 2016 Eylül ayı
itibariyle TREDAŞ eğitmenleri tarafından eğitimler sağlanacaktır.

7. Talep edilmesi halinde, Üniversite ile TREDAŞ arasında belirlenecek ortak takvim

doğrultusunda, öğrencilere TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi'ne teknik gezi

sağlanacaktır.

8. Kariyer günleri için TREDAŞ'a bir talep gelmesi durumunda, TREDAŞ İnsan

Kaynakları Direktorlugü tarafindan gerçekleştirilebilecek kişisel gelişim ve meslek

seçimi doğrultusunda seminer veya eğitim program doğrultusunda

düzenlenebilecektir.



protokolün süresi

Madde 4- Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren, iki (2) yıl geçerlidir. Taraflarca aksi

kararlaştırılmadığı sürece işbu Protokol, aynı esaslara göre veya gerek görülen esasların da

ilavesi ile iki yılda bir taraflardan biri tarafindan sonlandırılmadığı sürece geçerlİ olacaktır.

protokolün süresi imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Gizlilik

Madde 5_ Protokol kapsamındaki hizmetlerden yararlanan kişilere ait bilgiler kesinlikle

protokole ilişkin iş/işlemler dışında kullanılamaz, üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Protokolün Uygulanması

Madde 6- Bu protokolün usul ve esaslarr, İŞrUn mevzuatına göre belİrlenecektİr. Protokolde

hüküm bulunmayan hallerde, işı<un mevzuatrna göre işlem yapılır.

Madde 8_ Bu protokol 8 (sekiz) maddeden ibaret olup . ..103120|6 tarihinde 2 (iki) nüsha

hal inde imza|anar ak yürürlüğe girmi ştir.

W
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Yürütme

Madde 7- Bu protokol kapsamındaki

Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi
yürütülür.

Yürürlük

Yaşar E,S

Tekirdağ Çal

iş ve işlemler Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl

ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından birlikte

Namık kemal Üniversitesi Rektörü

Ahmet p}şöĞaN

işkur il

TREDAŞ GenelMüdürü TREDAŞ Yönetim Kurulu Başkan V.


