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TARAFLAR

Madde 1: Bu protokol; Tekirdağ Çalışma vc Iş Kurumu Il Müdürlüğü ile Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi Rektörlüğü arasında 2016 vılı Mart ayında imzalanaı işbaşı eğitim programlan işbirliği
protokolüne atfen, düzenlenerek imzalanmı$ır.

AMAÇ

Madde 2: Bu protokolün amacı Tekirdağ Ça|ışma ve İş kurumu Çorlu Hizmet Merkezi(İşbu protokolde
bundan sonra İŞXUR olarak anılacakır) ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu
Mühendislik Fakültesi( İşbu protokolde bundan sonra Fakülte olarak anılacaktır) arasınü işgücü
pil,asasının talep ettiği mühendis ada1,Iannın 1,etiştirilmesi için Sektör Tümleşik Eğitim Modeli le işbaşl
Eğitim Prograınınrn bütünıeştirilmesinin sağlanmasıdır.

KAPSAM VE GENEL ESASLAR

Madde 3: Bu protokol;

l- Fakülte tarafindan kapsamı belirlenen l8.04.20l8 tarih ve 5473453 2l20l8l05l04 sa_vılı senato kararır,la

}ürürlüğe giren "Sektör Tümleşik Eğitim Yönergesi" çerçevesinde iŞKUR Hizmet Merkezi aracılığıyla
işverenlerle işbirliği yapılarak seklörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik İşbaşı
Eğitim Programlannın düzenlenmesini,

2- Fakülte ve İŞKUR tarafindan oluşturulacak "Kurulla" protokolün uygulama esaslarının hazırlanmasını,
3- Fakülte ve İŞKUR tarafından oluşturulacak "Çalışma Grubuyla" özel sellör kuruluşlarından talep toplamak

suretiyle işbirliğinin sağlanmasını,
4- Bölüm/alan dışı veya hali hazırda eğitim modülü bulunmayan katılımcıların programdan faydalanmak

istemesi durumunda, İşbaşı Eğitim Plan ve Programlarının Üniversıte/İt Müdürlüğü tarafindan
oluşturulması ve onaylanmasrnr,

5- Fakültc tarafindan tasarlanan Sektör Tümleşik Eğitim ven tabanı aracıIığı ile lşbaşı Eğitim programındaıl
önce işveren ve katıhmcı eşleştirmesi yapılmasını,

6- Protokolün amacına yönelik taraflarca uvgun bulunacak diğer faaliyet, etkinlik ve prqelerin 1tirütülmesini;
7- İşbaşı Eğitim Programnrn süresinin ve esaslarının "Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Genelgesi"

kapsamında belirlenmesini,
8- İşbaşı Eğitim Programına katılanlara Üniversiıe onallı belge verilmesinin sağlanmasını,
9- İşbaşı Eğitim Programı süresinin % 'lük süresinin bitiminde eğitime devam eden katılımcılann en az

%SO'sinin 60 günden az olmamak İrzerı- en M fiili eğitim süresi kadar işgücü talebinde bulunan işveren
tarafından istihüm edilmesini.

kapsamaktadır.

TARAFLARIN SORUMLULUK \,E' YÜKÜMLÜLÜXİBRİ

Madde 4: Protokol hükümlerinin rürütiilmesinde taraflann temel görev ve 1,ükümlülükleri aşağıda
bclirtilmiştir.

A- Tekirdağ Çalışma ve iş Kurumu iı ı,ııitıirıııgıi / Çorlu Hizmet Merkezi
l- Fa]xülte aracılığı_vla işverenlerden alınaı talepler doğrultusunda, scktörün nitelikli işgücünü karşılanral,a

1,önelik işbirliği !,aparak eğltimlerin düzenlenmesini sğlamak.
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2- Oluşturulaı Çalışma Grubuna iletilen taleplere ilişkin sektör tiimleşik işbaşı eğitim programlannı
değerlendirmek ve gerekli koordinası,onu sağlamai

3- Fakülte ve/vela işveren temsilcisi ile birliLte kaılımcı seçimini gerçekleştirmek
4- Protokol Kapsamında program giderlerı Aktif |şgücü Hizmetleri Yönetmetiği ve Genelgesi hükümleri

çerçevesinde ödemek,
5- Bu eğitimlerin Fakülte ile birlikte izlcme-değerlendirme ve etki analizi faaliy,etlerini gerçekleştirmek.
6- İşbaşı Eğitim Programlarına katılarak başarı ile tamamla},an kişilere "İşbaşı Eğitim Programı katılım

Sertifikasının" verilmesini sağlamak.
B- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi

l- Protokol yapılmış işverenlerden mesleklerc göre beceri ihtıyaçlannı da içeren işgücü talcplerini toplamak,
2- Top|anaıı talepleri hazırlanmış olan yazılım aracılığıyla Çahşma Grubuna iletmek ve değerlendirilmesini

sağlamak,
3- Çalışma Grubunun sekretarva ve koordinasyon işlemlerini }ürütmek,
4- İşbaşı Eğitim Plan ve Programlarının işverenlerin talepleri doğrultusunda hazırlanarak ona},lanmasını

sağlamak^

5- İşgücü talebinde bulunan işveren tarafindan istihdam 1,ükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak.
6- Scktör TümlcşiMşbaşı Eğitim Programlannın İŞKUR ile birlikle izleme-değerlendirme ve etki analizi

faalır etlerini gerçekleştirmek.

7- İşbaşı Eğitim Progranlarına katıIanlara Üniversite ona1,lı be|ge verilmesinı sağlamak,

KURUL VE ÇALIŞMA GRUBU

Madde 5: Protokolün amaçları kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütiilmesinde teknik ve idari süreçlerin
belirlenmesi ve gerçekleştiri|mesi hususlarında İŞKUR ve Fakülte taraflannın katılımı ile Kurul
oluşturulacak olup yılda iki defa toplanacaktır.

Fakülte STE görevlileri ve Çalışma ve İş Kurumu Çor|u Hizmet Merkezi personelince oluşturuları Çalışma
Grubu ayda bir toplanacak ve çalışma usulleri işbu protokolle belirlenecektir,

süRE \T FEsiH

Madde 6: Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) y,ıl süre ile geçerlidir. Taraflarca aksi yazılı
bildirilmedikçe bu süre sonunda işbu protokol a}Tı şadarda 1,enilenir.

YüRüRLüK

Madde 7: Bu protokol 7 (1,edi) maddeden ibarct olup 09/ll/20l8 tarihinde imzalarıarak },ürürlüğe
girmiştir.
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