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Taraflar
Madde 1- Taraflar; Tekirdağ Çalışma ve iş Kurumu iı ıvtldtırıugu ile Tekirdağ Namık Kemal

Üniversitesi Rektörlüğü olup, bu protokol aşağıda belirtilen koşullarda taraflarca kabul

edilmiştir. Tarafların her türlü tebligat ve haberleşme adresleri aşağıdaki gibidir:

a) Tekirdağ Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğü
Adres: Yavuz, Hükümet Cd. No:1 73, 59100 Süle}4nanpaşa/Tekirdağ

Telefon: |0282\ 26| 22 63
Faks: (0282) 26L 72 94
E-Posta: tekirdag@iskur.gov.tr

b) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü
Adres: Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi No:1 Sü leymanpaşa/tekirdağ
Telefon: (0282) 250 00 00l |0282\ 250 28 09 (Kariyer Merkezi)
Faks: (0282) 250 9900
E-Posta: kariyer@nku.edu.tr

Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 2-

E-Posta: Elektronik Postayl,
iŞxun: ıürkıye iş Kurumunu,
Kurum: Türkiye İş Kurumunu,
Mevzuat: iŞKUR hizmetlerinin yürütülmesi amaclyla belirlenen usul ve esasları,

Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,

ifade eder.

Amaç
rvıadde 3_ Üniversite bünyesinde oluşturulacak iŞKuR Kampüslerde, iŞKUR,da görevli iş ve

Meslek Danışmanları aracılığıyla öğrencilere işgücü piyasasl, kurum faaliyetleri, iş arama

becerileri, işverenle müla kai/görtışme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda

bilgilendirme faalıyetlerinde bu|unmak; öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırı|masına,

teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geİiştirilmesine yardımcı olmaYı amaÇlaYan iŞbaŞı Eğitim

programı- gibi aktif işgucü hizmetierinden ya rarlanabilmelerine yardımcı olmak

a ma çla n ma kta d ır.
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Madde 4- Bu protokol yukarıdaki amaca ulaşmak için Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl

Müdürlüğü ile Tekirdağ Namık Kema| Üniversitesi Rektörlüğü arasındaki görev, yetki Ve

sorumlulukları kapsar.

Taraf ların sorumluluk ve yükümlülükleri

Madde 5- Tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri şu şekildedir:
5.1 Tekirdağ Çalışma ve lş Kurumu il Müdürlüğü

1) İŞKUR Kampüs'te görev alacak İş ve Meslek Danışmanı unvanlı personel
aracılığıyla Üniversite öğrencilerinin İŞKUR'a kaydını a lma k/güncellemek,

2) Kurum hizmetlerine ilişkin taleplerinin mevzuat dahilinde karşı|anmasına
yardımcı olmak,

3) Üniversite öğrencilerine işgücü piyasası, çal|şma hayatı, Kurum faaliyetleri, iş

arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama
gibi konularda bireysel olarak ve/veya grup halinde iş ve meslek danışmanlığı
hizmeti sunarak bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, iş arama becerileri
eğitimleri/seminerleri düzenlemek,

4) işbaşı Eğitam Programı ve diğer Kurum hizmetleri hakkında öğrencilera

bilgilendirmek, Programlardan ve hizmetlerden faydalanmak isteyenlerin
bilgilerini derleyerek uygun programlara ve hizmetlere yön lendirilmelerine
yardlmcı olmak, işverenlerden bu yönde gelen talepler olması durumunda
mevzuat çerçevesinde öğrencilerle eşleştirme işlemi yapılmasına aracılık

etmek,
5l Kariyer günü, istihdam fuarı, bahar şenlikleri, mezun dernekleri/toplu lukları ve

öğrenci topluluklarının çeşitli etkinlikleri vb. önemli günlerde ve öğrencilerin
yoğun olduğu dönemlerde iŞKUR Kampüsle slnırlı kalmayarak gerektiğinde

stant açmak.
5.2 Tekirdağ Namık Kemal Ünivercitesi Rektörlüğü

1t Kariyer Merkezi içinde, İş ve Meslek Danışmanlarının öğrencilere danışmanlık
hizmeti sunmasına ve bireysel görüşme ya da grup görüşmesi yapabilmesine

elverişli bir alanı "İŞKUR Kampüs" olarak temin etmek,

2) ilgili iş ve işlemlerin yapılacağı uygun çalışma ortaml Ve sunulacak hizmete

münhasır olmak üzere internet bağ|antlsl, telefon bağlantısı, elektrik, lslnma, su

ve masa, sandalye, yazıcı, tarayıcı gibi temel donanım araçlarını sağ|amak,

3) Görev alacak personelin Ü niversite/Fa külte yemekhanesinden faydalanmaslnı

sağlamak,
4l Öğrencilerin İŞKUR Kampüs hizmetlerinden faydalanabilmesi ve lŞKUR

hizmetlerinin tanıtımı noktalarında gerekli ilan ve duyurular| e_posta ya da web

sitesi aracılığıyla ve diğer yollada öğrencilere yapmak,

5) İş ve Meslek Danışmanlannın, öğrencilerle sınıfla rda/toplu kullanıma uygun

salonlardagrupgörüşmesi8erçekleştirebilmesineimkansunacakortam
sağlamak,

5t işKUR Kampüs'ün ve işrun personelinin faaliyetlerini etkin ve verimli biÇimde

gerçekleştirmesi için gerekli kolayIığı sağlamak,

Gizlilik
Madde 5- protokol kapsamındaki hizmetlerden yararlanan kişilere ait bilgiIer kesinlikle

protokole ilişkin iş/işlemler dlşında kullanılamaz, üçüncü kişilerle paylaşılamaz,

2l3 w\^



protokolün süresi ve Fesih
Madde 7- İşbu protokol imza tarihinden itibaren ? (Iffl yl süre ile geçerlidir. Taraflar
protokolün sona erme tarihinden en a2 ı (bİrı ay önce feshi ihbarda bulunmadlklarl takdirde
protokol aynl şartlarla ; (iki) yll daha uzamış sayılır. Taraflar 1lhlA aY önceden feshi ihbarda
bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak protokolü fesih hakkına sahiptirler.

Protokolün Uygulanması
Madde 8- Bu Protokolün usul ve esasları, iŞKUR mevzuatına göre belirlenecektir, Protoko|de
hüküm bulunmayan hallerde, iŞKUR mevzuatına göre işlem yaplllr.

Yürütme
Madde 10- Bu Protokol kapsamındaki iş ve işlemler Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl

Müdürlüğü ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesa tarafından birlikte yürütülür.

Yürürlük
Madde 11- Bu Protokol 12 maddeden ibaret olup2Al0./2O2O tarihinde iki nüsha halinde
imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

yürürlük Tarihi
Madde 12- İşbu protokol taraflarca karşılıklı olarak imzalanmasını müteakip yürürlüğe
girecektir.

Tekirdağ Çahşma ve İ Kurumu

iı ıvıtıdıır

Yaşar Es

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Rektörü

Prof. D uml şAHiN

imza:
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lhtilafların Çözümü
Madde 9- İşbu protokolün yorumlanmasında n ve uygulamasından doğan ihtilaf|ar taraflar
a rasında görüşmeler yoluy|a çözü mlenecektir.
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