EAIIsMA VE sOSYAt GOVENLiK BAKANTI6I TURK|YE i9 KURUMU CENET MUDORLU6U

MU6u

GALISMA vE i5 KURUMU

it tvtUo0nlU6U- uuriu srxt KoqMAN UNivERsiTEsi

iSBA$ EGiriM pRocRAMr igginliGi sozLEgMEsi
Amac

1-

Madde

(1) Bu sozlesme ile

Mi.jdi.jrl{iEii tarafrndan

Qah5ma

ve sosyal GUvenlik Bakanhfr Ttjrkiye i9 Kurumu Genel

Aktif itgi.icU Politikalan kapsamrnda, iSsizlerin meslekl

deneyimlerinin

artrrrlmasrna ve teorik bilgilerinin uygulama yaprlarak geligtirilmesine yonelik uygulanan igbagt Epitim

programlanndan (iEP) yiiksek tifretim tilrencilerinin de (on lisans, lisans, yi.iksek lisans, doktora)

istenen d0zeyde yararlanmalan ve igletmelerdeki meslek e[itimlerini (staj vb.) bu kapsamda
gergeklegtirebilmeleri amaglanmtSttr.
Kapsam

Madde

2 - (1) Bu sozlegme, yi.iksek ogretim

ofrencilerinin i9ba5r Epitim Programlarrndan

yararlanmasrna yiinelik hizmetlerin yiirtitiilmesinde

Mu!la

Qah5ma

ve i5 Kurumu

il

MUdiirlUEU

ile MuEla Sttkt Kogman Universitesi (Universite) arastndaki igbirligine ait usul ve

(i5KUR)

esaslarl

Kapsar.

Dayanak

Madde 3

-

(1) Bu sozlegme htikumleri, Aktif iSgucu Hizmetleri Yonetmeli6il ile bu YdnetmeliEe

dayanrlarak haztrlanan yiirirliikteki mevzuata

ve Ti.irkiye i5 Kurumu Genel

M

tjdUrliiBii'niin

24/03/2015 tarih ve 11087 saytll talimatlarlna dayanllarak hazrrlanmlttlr.
Programrn kapsaml
Madde 4 - (1)

iSbaSr EEitim Programr, Universitede eEitim

verilen tiim alanlarr/meslekleri kapsar.

Siizlegmenin diizenlenmesi

Madde 5- (1) i5ba9r Egitim Programr kapsamrnda olrenciler ile iSveren arastnda imzalanan igbatl

bir ntishasr iSverene, bir nUshasl |SKUR'a, bir nushasl Universiteye, bir ntishast
oErenciye verilmek uzere 4 nusha halinde duzenlenir. sozlesme, Aktif lSgocij Hizmetleri

elitim

sdzlegmesi;

sunulur.
Genelgesi,nde2 yer alan belgelerle birlikte MuBla Qahgma ve i9 Kurumu il M0diirliiBi] onaytna
Programrn Siiresi

gtin olarak
Madde 6- (1) Program gi.inde en az 5, en gok 8 saat olmak iizere ve haftada en gok 6
diizenlenecektir. Programln sUresi haftahk 45 saati aSmayacaktlr.

112.03.2013 tarih ve 28585 sayrl Resmi Gazetede yayrmlanmrstrr'
Hizmetleri Genelgesl, www'iskur'sov tr adresinde yer almaktadrr'
'? Degigiklikler iSlenmit Aktif iSgUcU

Program uygulanacak ifyerleri
Madde 7- (1) igbagr EEitim Programt,4857 saytlt Kanun'a ve 5510 sayrh Kanun'un 4 UncU maddesinin
birinci frkrasrnrn (a) bendine tabi olarak en az iki gahganr bulunan, i$fuR'a kaytth i5yerlerinde ve kamu

kurum veya kuruluglarrnrn paytntn yOzde ellinin altrnda oldulu iktisadi tegekkiillerde uygulanabilir.
Kamu kurumlarrnda program uygulanmamakla beraber, kamu kurumlartna hizmet veren ve 4857
sayrlr Kanun hi.ikiimleri gergevesinde isgi galtStrran igyerleri program kapsamtndadtr.

igxuR'un giirev ve sorumluluklarr
Madde 8- (1) igfun'un giirev ve sorumluluklarr a5a[rda belirtilenlerden ibarettir:

a)

Mupla ilinde aktif olarak faaliyet g6steren/5ubesi olan igyerlerinde ofrencilerin/kursiyerlerin
mesleki eEitimlerini yapmalartna yardrmcl olmak,

Mulla ili drsrnda 6prencilerin/kursiyerlerin mesleki e$itimlerini yapabilmeleri igin di[er

b)

il

miidUrl0kleri aracrh!ryla yardtmcl olmak,

oBrencilere/kursiyerlere itbasr Egitim Programtna katrldrlr her

c)

bir fiili gi.jn igin

|SKUR

taraftndan belirlenmig olan tutarda 6deme yapmak, (odemeler, 2015 yrh igin gijnliik 36,50 TL

0zerinden hesaplanmakta olup, ayhk olarak banka/PTT hesabt

iizerinden

o[rencinin/kursiyerin do[rudan hesabrna yaplltr.)

d)

igveren ya da oErenciler/kursiyerler tarafrndan yaprlan itiraz ve $ikayetleri karara baf,lamak,

e)

5510 Sayrh Kanun gereEi iigrencilerin/kursiyerlerin Genel Salhk Sigortasr ve i5 Kazasr Meslek
HastahEr Sigorta primlerini odemek,

f)

is kazasr vb. olumsuz durumlarda Universiteyi bilgilendirmek'

Universitenin giirev ve sorumluluklart
Madde 9- (1) Universitenin gtirev ve sorumluluklarr agafrda belirtilenlerden ibarettir:

a)

Ofrencilerin igbagr Epitim Programrndan ve igfUR hizmetlerinden faydalanmastnt sallamak
igin o!rencileri bilgilendirmek,

b)

ilbalr EEitim programr ve |SKUn'un di[er faaliyetleri hakkrnda olrencilerin bilgilendirilmesini
safl ayrcr faaliyetleri gergeklegtirmek,

c)

;SKUR personelinin etkin ve

verimli bir gekilde ga|sabilmesi igin gerekli kolayltlt sailamak.

igverenin giirev ve sorumluluklarl
yer almaktadrr:
Madde 10- (1) igverenin veya isveren vekilinin gorev ve sorumluluklarr agafrda

a)

ofrencilerin/kursiyerlerin devam durumunu takip ederek, oBrenci Devam Qizelgelerini en
geg izleyen aytn 3. gilnUne kadar i9KUR'a iletmek,

'q--\

b)

oErencilerin/kursiyerlerin eEitim aldlgr srrada ig kazasrna maruz kalmalart durumunda kazayr,
kazanrn

oldulu yerdeki yetkili kolluk kuwetlerine derhal, Sosyal G0venlik Kurumuna ise en

geg kazadan sonraki iJg ig g0nii iginde bildirmek,

c)

programrn baglangrcrndan bititine kadar olan s0re igerisinde o[rencilerin/kursiyerlerin devam

durumlarrnr haftahk olarak en geg cumartesi akgamt 23:59',a kadar i$KUR internet sayfasl
iizerinden sisteme girmek, bu konu ile ilgili ytiki..iml0ltifi.jn yerine getirilmemesi durumunda
v0riirli..ikteki mevzuat kapsamtnda i$KUR tarafrndan 6denen mali giderleri karStlamak,

d)
e)

iSKUR taraftndan istenen belgeleri stiresi igerisinde ibraz etmek,

iSbaSr Egitim Programtnrn

ytiriittildufii i5yerlerinin ziyaret edilmesi ve

i$yerlerinin

denetlenmesi durumunda denetim elemanlartna gerekli kolayllEl saElamak,

f)

Fesih kararr almasr halinde, fesih kararrnr aynr giin iginde yazrlr olarak ve gerekgeleriyle birlikte

oErenciye/kursiyere ve en geg
iSverenin istihdam

Yiikiimltl

Uq

i$gtjnii iginde i9KUR'a bildirmek.

iii

Madde 11- (1) igveren, dBrencilerin/kursiyerlerin en az %o2Q'sini programrn tamamlanmastndan en
geg 30 giin iginde i9e baglatmak kaydryla en az 60 gUn siireyle kesintisiz olarak istihdam etmek,

iifirencilerin/kursiyerlerin istihdamtntn mtimk[n olmamast halinde Mupla Qah5ma ve i5 Kurumuna
kayrth igsizlerden birinin istihdamlnt gereken sUre kadar sa!lamakla yUktimlt'idiir.

O!rencilerin/kursiyerlerin giirev ve sorumluluklarl
Madde 12- (1) Olrencilerin/kursiyerlerin giirev ve sorumluluklart;

a)
b)

Programr mevzuatr kapsamlnda duzenli olarak takip etmek,

Doktor raporu ile belgelendirilen en fazla 5 g0nliik salltk izni dlgrnda, devamstzltk s0resi

olarak toplam iSbaSt Egitim Program sUresinin 1/10'undan daha fazla devamslzlt!t
bulunmamak,

c)
d)

isyerine ait olan arag ve donantmt korumak,

program srrasrnda isyeri ile ilgili olarak edinilen ticari ve gizli bilgileri i5yeri dt5tnda
ba5kalarr ile paylagmamak,

e)
f)

igyerinin kurallartna uymak, huzur ve d0zenini bozmamak,
Programrn uygulandrlr iSyerinde program stiresince igverenden allnacak Kimlik Kartlnl

gtiriiniir gekilde uzerlerinde bulundurmak,

g)

Fesih kararr ahnmasr halinde, fesih kararrnr aynr gtin iginde yazrlt olarak ve gerekqeleriyle

birlikte sozlegmenin diler taraftna, en geg U9 iSgunii iginde iSKUR'a ve Universiteye

bildirmek.

\t/
tx

/Fr

dErencilere/kursiyerlere uygulanabilecek yaptrrrmlar
Madde 13-

(1)

Doktor raporu ile belgelendirilen en fazla 5 gi.inluk sallrk izni drSrnda devamslzllk

siiresinin i$ba5t EBitim Programr toplam suresinin 1/10'undan daha fazla olmasr halinde,
o[renciler/kursiyerler 12 ay siireyle Aktif isgticii Hizmetleri Yonetmelifi kapsamtnda kurs ve
programlardan yararlanamayacakttr.

(2) oErencilerin/kursiyerlerin programdan mazeretsiz ayrtlmasr durumunda sdzlesme iSKUR

tarafrndan fesih edilecek

ve kursiyer fesih tarihinden itibaren 12 ay s{ireyle itba$l eBitim

programtndan yararlanamayacaktlr.

(3)

OErencilerin/kursiyerlerin igba5r

elitim

programtndan yararlanma Sartlarlnl

tagrmadrklarrnrn tespiti halinde program sonlandrrtltr, program iEin yapllan odemeler tespit tarihinden

itibaren yasal faizi ile tahsil edilir ve 12 ay stireyle Aktif isgticii Hizmetleri YdnetmeliEi kapsamrnda
kurs ve programlardan faydala namaz

Tanrnrrltk
Madde 14-

(1) Universitede ve igbasr

EEitim Programr diizenlenen igyerinde, programdan daha fazla

vb.
6prencinin/kursiyerin faydalanmasrnr sallamak amactyla her tiirlu yazl|, Etirsel, igitsel, sanal
yollarla haber, bildiri, duyuru, gafrr vb. yaptlmasr durumunda, programln finansmantntn Tiirkiye i9
Kurumunca sa[landr$r hususuna gOri.iliir ve anlaSrlabilir gekilde deBinilecektir'

Ortak sorumluluk

Madde 15- (1) programrn igyerlerinde saflrkh bir Sekilde ytiriitulmesinde igKUR ve Universite ortak
olarak sorumludur.

Denetim

Madde 15- (1) |SKUR ile Universite kendi mevzuatlarr gereEi yapmalart gereken idari denetimleri
gergeklestireceklerdir. Aynca programlar ayda en az bir kere il istihdam Mesleki Egitim Kurulu
Denetim Kurulunca denetlenmeye tabi tutulacaklardlr.
Siizlegmenin ayrtlmaz ekleri ve hiikiim bulunmamasr hali

Madde

u- (1)

Bu sozlesme, agaEtda belirtilen mevzuat ile bir butiindi.ir. Qahgma ve sosyal G0venlik

halinde ise Senel
Bakanhfr Turkiye ig Kurumu Genel MildiirliiEii mevzuatlnda h0k0m bulunmamast
hiikUmlere gore itlem yapllacaktlr.
a) Aktif isgucu Hizmetleri Yonetmeligi
b) Aktif iggucij Hizmetleri Genelgeleri

Siizlegmenin sona ermesi ve feshi

Madde 18

- (1) Su sozlegme

kararlagtlrrlmadrlt s0rece

iS

imzalandrlr tarihten itibaren

2 (iki) ytl gegerlidir. Taraflarca aksi

bu s6zle$me, aynr esaslara g6re veya gerek g6riilen esaslartn da ilavesi ile

iki yrlda bir higbir ilave itleme gerek kalmaksrzrn yenilenmis olur. Ancak, |5KUR tarafrndan finanse
edilen bu programrn uygulanmastna son verilmesi halinde sdzlesme sona erer.
UyuSmazlklafl n giiziimii
Madde 19 - (1) Taraflarrn uyugmazhlr durumunda Mulla Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

Yiiriirliik
Madde 20- {1} Bu Sozlegme kapsamrndaki

ig

ve iglemler Mugla gah5ma ve i9 Kurumu il MiidiirltiEU ve

Mulla Srtk Kogman Universitesi tarafrndan birlikte yiirutoltir'
imza
Madde 21- (1) Bu Siizle$me 21 (yirmi bir) maddeden ibaret olup, 24/06/2OLS tarihinde imzalanmr$trr.

MuBl'

,

H.ilyas SARIYERL|
Muda QahSma ve i9 Kurumu il Mildiirn

Mugla Srtkr Kogman Universitesi Rekt6rliiBii
Adlna
Prof.Dr. Mansur HARMANDAR

Rektiir

