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Amaç

Madde 1) Bu Protokol ile Türkiye iş Kurumu tarafından işsizlerin mesleki deneyimlerinin artlrllmaslna Ve

teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yönelik uygulanan işbaşı eğitim programları başta

olmak üzere İŞXUR'un kurs ve pro8ramlarından, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden Namık Kemal

Üniversitesi öğrencilerinin/mezunlarının yararlanması amacıyla düzenlenmiştir.

kIsaltmalar

Madde 2l

işxun: rtirl<lye iş Kurumu'nu,

Tekiİdağ işKUR: Tekirdağ Çalışma ve iş Kurumu il Müdüdüğü'nü,

i{KÜ: Namık Kemal Üniversitesi'ni,

itı: işbaşı Eğitim Programl'nı,

MEK: Mesleki Eğitim Kursu'nu,

GEP: Girişimcilik Eğİtim Programl'nl,

sÇP: sosyal Çalışma Programı'nı

TEKlt: Tekirdağ Karİyer Ve istihdam Fuarı'nı,

lMD: İş Ve Meslek Danışmanı'nı,

ifade eder.

l(apsam

Madde 3)

Bu Protokol, NKÜ öğrencilerinin ve/veya NKÜ mezunlarının; iŞKUR'un mer'i mevzuatl kapsamında

düzenleyeceği istihdam Garantili MEK/istihdam Garantisaz MEK, sÇP, GEP Ve iEP'ten yararlanmasına

yönelik hizmetlerin yürütülmesinde, TEKiF ve Kariyer Günlerinin düzenlenmesinde Tekirdağ iŞrun lıe

NKÜ arasındaki işbirliğane ait usul ve esasları kapsar.
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4)

5)

lşı<UFı

Tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri

Madde 4)

Aı Tekirdağ iŞKUR'un sorumluluk ve Yükümlülüklerİ

1)

2l

3)

NKÜ öğrencilerine Ve/veya mezunlarına iŞruR'un meı'i mevzuat: kapsamlnda kurs ve
programlar hakkında bilgilendirmelerde bulunmak.
NKÜ'de bulunan Kariyer Merkezinde/iŞKUR irtibat Noktaslnda ihtİyaç halinde personel

görevlendirmek.

Belir|i dönemlerde düzenlenecek etkinliklerde (TEKiF, Kariyer Günü vb. gibi) NKÜ öğrencilerine
iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunmak.

TEK|F, Kariyer Günleri, MEK, GEP, SÇP ve iEPlerde NKÜ ile işbirliği yapmak.

Teknopark ve Ar-Ge merkezlerinde, Sanayi 4.0 ve Dijital Dönüşüm Çağına Yönelik Geleceğin
Mesleklerinde düzenlenecek olan kurs ve programlarda NKÜ İle işbirliği yapmak.

sektör Tümleşik Eğitim Modeli ve işbaşı Eğitim Programının bütünleştirilmesi için NKÜ ale işbirliği
yapmak.

sÇP işbirliği kapsamında, üniversite öğrencisi gençlerimizi doğanın korunması; kültürel mirasın

restorasyonu, korunması Ve tanlt|lmasl; kütüphanelerin bakımı ve düzeni; kamu kurumlarının
kültürel Ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi konulu Sosyal Çallşma Programlna dihil ederek
hem toplumsal konularda farkındalıklarını artırmayı hem de bu konularda enerjilerinden
faydalanmayl sağlamak için NKÜ işbirliği yapmak.

5)

7|

B} NKÜ'nün sorum|uluk ve Yükümlü|ükleri

1) NKÜ öğrencilerini ve/veya mezunlarını, Tekirdağ iŞKUR'un hizmetlerinden, kurs ve

programlarından faydalanmasını sağlamak için İŞKUR'a kaydolmalarını teşvik etmek, bu kişileri

iŞKUR'a yönlendirmek.

2) NKÜ Karİyer Merkezinde bulunan iŞKUR irtibat Noktasının öğrencilere yönelik aktif hizmet

sağlamasl için Tekirdağ işxuR iıe işbirliği yapmak, işKUR personelinin faaliyetlerini etkin Ve

verimli biçimde gerçekleşmesi için gerekli ko|aylığı 8östermek.
3} NKÜ Kariyer Merkezine başvurun öğrencilerin Tekirdağ iŞKUR'da 8örevli iMD'lerden/iş Kulübü

Liderlerinden iş ve meslek danışmanlığı hizmetini almasını sağlamak.

4) NKÜ Kariyer Merkezinde bulunan |ŞKuR irtibat Noktasına, öğrencilerin iŞKUR hazmetlerinden

online olarak yararlanmasını sağlamak için Üniversite bünyesinde ça|ışan personel

görevlendirmek.

5} TEKiF, Kariyer Günlerinde, MEK, GEP, sçP ve iEP'lerde Tekirdağ iŞKUR Ve bağll Hizmet Merkezleri

ile işbirliği yapmak.

6) Teknopark ve Ar-Ge merkezlerinde, Sanayi 4.0 ve Dijital Dönüşüm Çağına Yönelik Geleceğin

Mesleklerinde düzenlenecek olan kurs ve programlarda Tekirdağ işKUR ile işbirliği yapmak.

7) sektör Tümleşik Eğitim ModeliVe işbaşl Eğitim Programlnln bütünleştirilmesi için Tekirdağ iŞKUR

Ve bağh Hizmet Merkezleri ile işbirliği yapmak.

8) 5çP işbirliği kapsamında, üniversite öğrencisi gençlerimizi doğanın korunmasl; kültürel mirasın

restorasyonu, korunması ve tanıtılması; kütüphanelerin bakımı ve düzeni; kamu kurumlarının

kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi konulu Sosyal Çalışma Programına d6hil ederek
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hem top|umsal konularda farkındalıklarını artırmayı hem de bu konularda enerjilerinden
faydalanmay| sağlamak için Tekirdağ işKUR ile işbirliği yapmak.

lşı<uR,ı

protokolün süresi

Madde 5) Bu Protokol imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl geçerlidir. Taraflarca aksi kararlaştlr|lmadlğl

sürece iş bu Protokol, aynı esaslara göre veya gerek görülen esasların da ilavesi ile iki yılda bir re'sen
yenilenmiş olur.

Gizlillk

Madde 5) Protokol kapsamındaki hizmetlerden yararlanan kişilere ait bilgiler kesinlikle Protokole ilişkin

iş/işlemler dışında kullanılamaz, üçüncü kişilerle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşılamaz.

P.otokolün uytulanmasl

Madde 7) Bu Protokolün usul ve esasları, İŞKUR, NKÜ ve Yüksek Öğretim Kanununa göre meı'i mevzuat

kapsamında belirlenecektir. Protokolde hüküm bu|unmayan hallerde iŞKuR mevzuatlna göre iş|em

ya pılır.

Yürütme

Madde 8) Bu Protoko| kapsamındaki iş ve işlemler Tekirdağ iŞKUR ve bağlI Hizmet Merkezleri ile Namık

Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı Fakülteler; Enstitüler; Yüksekokullar; Meslek Yüksekokulları;

Araştırma ve Uygulama Merkezleri tarafından birlikte yürütülür.

Yürürlük

Madde 9} iş bu Protokol 9 (Dokuz) maddeden ıbaret olup ...,,l....l2oL9 tarihinde 2 (iki) nüsha halinde

imzalanarak yürürlüğe girmiş olup, taraflar arasında 02.03.2015 tarihinde imzalanan "Yükseköğretim

Öğrencİlerine Yönelik işbaşı Eğitim Programı" işbirliği protokolü ile 09.11.2018 tarihinde imzalanan

"Sektör Tümleşik/işbaşı Eğitim Programı" işbirliği protokolü yerine akdedilmiştir.
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