
,I ışı<UFı

Sayı : 16258989-30.3-35l3
Konu : İşbiıliği Protokolü Hk.

T.C.
TüTKİIT, İş Kt RLTİV{U GENTL MüDüRLüĞü
Adıyaman Çalşma Ve İş Kurumu İl l\.{üdülüğü

12/|0n0|,l

DosYA

Kunımuıuz ie yaptığımız işbiıtiği protokohi eLle sunuhuştur.

@inirzederim.

MfutF,*,YğCEKAYA
iıı,rnan

EK:
Ek-l : İşb,iıliğ Pro*okoh (l sa;e)

DAĞITLIL

ADIyAVAN BELEDiYE BAşKANLIĞD{A (Ek Kmh)
ADIYAVAN LNhTRsİTEsİ REKTÖRLÜĞ( NE (Ek Ko6Je)

\ıHKi: Z. yİrııız
şü€ rvİnd : İ. TL.TAN
İıvft&yaaoş:Y-DEMİR

Not Bü betge. 5070 sa},ııı Elettoııit lııza Ifuıırgıınm 5. Maddesi gercğiıce etektoiİ iuza ile iozala!@ıŞı.

TE8ü R.ir M.h s&,ra C5a xA - Adryaa
Tddod ({ t6ı216 l l 55 F*g (4ı6p16 5J 73
€-pona adr@ejfu rovt Eıdft* A8: wwşiçk_e6,İ

Arıd blci İn irad z YiıMAz

n



21,.09.Z01,7

ADIYAMAN ÇALIŞMA VE İş KURUMU iL MüDüRLüĞü, ınıyaıral: sEI-eoiyE BAşKANLıĞ|
vE ADIvAMAN üı.ıivnnsirrsi işrinriĞi pRoToKoLü

Adıyaman Belediye Başkanlgı, Çalışma ve Iş Kurumu I1 Müdürlüğü, ve Adryaman Universitesi,
istihdamın arttırrlmasr amacryla işbirliği yapmak istediklerini beyan ederler. Adı geçen kurumlar, birlikte
çal_ışma kültiirünü geliştiımek ve ciddi bir sorun olarak mevcudiyetini sürdürmekte olan işsizliğin
azaltılmasr için nitelikli iş gücü oluşturmak, ayrıca organizasyonlar gerçekleştirmek üzere anlaşmava
varmrşlardır.

. İstihdam edilecek hedef kitlenin belir]enmesi,

. Mesleki eğitim için gerekli hazırlıkların yapılması,

. uygulamalı eğitirn süresince kursiyeı cep haıçlıklarının ödenmesi

. sürdürülebilir istihdam için gerekli girişimlerin yapılmasr

ADIYAMAN ÜNivERsiTESi

. Eğitim mekannm tahsis edilrnesi

. uygırn teknik altyapınrn sağlanrnası (sit ve internet ağl)

. Eğitim mekaırna ait kamusal giderlerin karşılanmasr (internet, elektrik)

Işbirli$ Maddeleri:

1. Bu İşbirliği Protokolü uyannca gerçekleştirilecek heı faaliyet için faaliyetin başlat masından önce
taraflar bir araya gelerek süreç içindeki rollerini ve ödevlerini değerlendirecekleıdir.

2. Bu İşbirliği Protokoliiırıiirı mali yiüümlülüğii yoktuı. Her kurum, ortak faaliyetlere kendi
katkısından sorumlu olacaktrr ve tiim bu faaliyetler taraJların bütçe tahsisatına bağL olaıak
gerçekleştirilecektir.

3. Faaliyetler IŞKUR, Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Universitesinin yasal mevzuahna uygun
olacakhr.

Yenileme, Değişiklikler ve Sonlandrrma :

1. TaraIların onayı üzerine, bu Işbirliği Protokolü süıesiz geçerli olacakhr.
2. Bu İşbfuliği Protokolü, her iki Kurumun karşılıklr anlaşması halinde revize

kururnun yetkilisi tarafindan imzalanmış yazılı bildirim ile kurum]a
sonlandırrlabilir.
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. Mesleki eğitim için uygun altyapının oluşturulmasr (donanrm ve eğitim sarf giderleri)

. İş oluşturma süreçlerinin mali ve teknik olarak desteklenmesi

. Eğitim ve iş oluşturma siiıreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi

CALISMAVE iS KURUMU iL MÜDÜRLÜĞÜ
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ADIYAMAN ÇALIŞMA VE iŞ KUR[JMU İL MÜDÜRLÜĞÜ, ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
vE ADryAMAN üNivERsiTEsi işninıiĞi pRoToKoLü

Adıyaman Belediye Başkanlığ, Çalşrna ve İş Kurumu İl lı'ltiatrltigtl, ve Adıyaman Üruversitesi,
istüdamrn arthrılması amacıyla işbnli$ yapmak istediklerini beyan ederler. Adı geçen kurumlar, birlikte
çalşma kültiirünü geliştirmek ve ciddi bil sorun olarak mevcudiyetini siirdiiırrıekte olan işsizliğin
azalülması için nitelikli iş gücü oluşturmak, aynca oıganizasyorılar geıçekleştirnrek üzere arı.laşmaya
varmışlardıı.

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

. Mesleki eğitim için uygun altyapının oluşfurulması (donanrm ve eğitim sarf gideıleri)

. İş oluşfurma süreçlerinin mali ve teknik olarak destek]enrnesi

. Eğitim ve iş oluşfurma süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi

CALISMA VE İs «unuuu ir ıı,rününıüĞü

o Istihdam edilecek hedef kitlenin belirlenmesi,
. Mesleki eğitim için gerekli hazulıkların yapıIması,
. uy8ulamalr eğitirn süresince kusiyer cep harçlık]arınrn ödenmesi
. sürdürülebilir istihdam için gerekli girişimlerin yapılması

ADIYAMAN Üruivrnsirısi

Işbiıliği Maddeleri:

1. Bu Işbirliği Protokolü uyarrnca gerçekleştirilecek heı faaliyet için faaliyetin başlah_lmasından önce
taraflar bir araya gelerek siiııeç içindeki rollerini ve ödevlerini değerlendireceklerdiı.

2. Bu lşbirliği Protokoliiniiırı mali yükiiTrılülüğii yoktuı. Her kururrı, ortak faaliyetlere kendi
katkısırıdan sorunüu olacaltır ve tiim bu faaliyetler taraflann bütçe tahsisatna bağlı olarak
gerçekleştirilecektir.

3. Faaliyetler İŞ«Un, Adıyaman Belediyesi ve Adryaman Üniversitesinin yasal mevzuahna uygun
olacaktıı.

Yenileme, Değişiklikler ve Sonlandırma :

Tarafların onayı üzerine, bu Işbiıliği Pıotokolü süresiz geçerli olacaktır
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. Eğiüm mekanının tahsis edilmesi

. uygun teknik altyapının sağlanması (sit ve intemet ağ)

. Eğrtim mekanına ait kamusal gideılerin karşılanrnası (intemeğ elektrik)
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ADIYAMAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ, ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
vE ADryAMAN üNivERsiTEsi işrinriĞi rnoToKolü

Adıyaman Belediye BaşkanLğı, Çalşrna ve İş Kurumu İl lı,ltia tirltiıgtl, ve Adryaman Üniversitesi,
istihdamın arthrılması amacryla işbiıliği yapmak istediklerjni beyan edeıler. Adı geçen kurumlar, birlikte
çaJrşma kültiiriinü gel§tirmek ve ciddi bir sorun olarak mevcudiyetini süıdii:mekte olan işsizliğın
azaltılrnası için niteliKi iş gücü oluşfuımak, ayrrca oıganizasyorılaı gerçekleştirmek üzere arılaşmaya
varm§lardır.

. Mesleki eğitim için uygun al§apınrn oluşfurulrnası (donanrm ve eğitim sarf gideıleri)

. İş oluşturma siiıreçlerinin mali ve teknik olarak desteklen:rıesi

. Eğitjm ve iş oluşfurma süıeçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi

CALISMA VE İs KURUMU ir prüoünrüĞü

. Istihdam edilecek hedef kitlenin belirlenmesi,

. Mesleki eğitirn için gerekli hazırlıkların yapılması.

. uygulamalr eğtim siiresince kuısiyer cep haıçIrk]annrn ödenmesi

. süıdürülebilir istihdam için geıekli girişimlerin yapıImasr

ADIYAMAN ÜNİVERsiTEsi

. Eğıtim mekanının tahsis edilmesi

. uygun teknik altyapırıın sağlanması (sit ve intemet ağı)

. Eğitim mekanma ait kamusal gideılerin karşılanması (internet, eiektrik)

İşbirliği Maddeleri:

1. Bu İşbirliği Protokolü uyarmca gerçekleştirilecek her faaliyet için faaliyetin başlahlmasından önce
taıaflaı bir araya geleıek süıeç içindeki rollerini ve ödevlerini değerlendirecekleıdir.

2. Bu İşbiIliği Protokoliiniim mari yiikftı,riilüğii yoktur. Her kurum, oıtak faaliyetlere kendi
katkrsrndan sorumlu olacaküı ve ttim bu faaliyetler taraIların bütçe ta}§isabna bağlr olarak

8erçe kleş tirilecek tiı.
3. Faaliyetleı IŞKUIğ Adryaman Belediyesi ve Adıyaman Universitesinin yasal mevzuahna uygun

olacaktıı.

Yenileırıe, Değişiklikler ve Sonlandrrma :

1. TaraJlann onayr üzeıine, bu Işbirliği Protokolü süıesiz geçerli olacakhı.
2. Bu İşbnligi Protokolü, heı iki Kuıumun karşılıklı anlaşmasr halinde revize edilebilir, ya

kurumun yetkilisi tarafından imzalanm§ yaz ı bildirim ile kurumlaıdan biri
tgili
dan

sonlandırı]abilir.
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