T.C. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi
Türkiye is Kurumu Genel Müdürlügü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanligi
Arasinda Sosyal Yardimlar - istihdam Baglantisi isbirligi Protokolü

KONU
Madde 1- Bu protokolün konusu, 1 Nisan 2010 tarihinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu
toplantisinda kabul edilen "Sosyal Yardim Sisteminin istihdam ile Baglantisinin Kurulmasi
ve Etkinlestirilmesi Eylem Plani" dogrultusunda iSKUR ile SGK arasinda sosyal yardim
basvurusunda bulunan ya da sosyal yardim almakta olan hanelerdeki çalisabilecek
durumdaki
kisilerin
iSKUR'a
kayitlarinin
yapilmasi
ve
diger
hizmetlerden
yararlanilabilmesinin saglanmasid ir.

AMAÇ
Madde 2- Protokolün amaci, sosyal yardim sisteminin yeniden yapilandirilmasi için sosyal
yardim basvurusunda bulunan ya da sosyal yardim almakta olan hanelerdeki çalisabilecek
durumdaki kisilerin iSKUR'a kayitlarinin yapilmasi ve diger hizmetlerden yararlanilmasi
saglanarak sosyal yardim ile istihdam arasinda baglanti kurulmasidir.
KAPSAM
Madde 3- Bu protokol, Madde 2'de belirtilmis olan amaca ulasmak için iSKUR ile SGK
arasindaki görev, yetki ve sorumluluklari kapsar.
DAYANAK
Madde 4- Bu protokol, 1 Nisan 2010 tarihinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantisinda
kabul edilen "Sosyal Yardim Sisteminin istihdam ile Baglantisinin
Kurulmasi ve
Etkinlestirilmesi Eylem Plani"na dayanilarak hazirlanmistir.
KISAL TMALAR
Madde 5- Bu protokolde geçen;
iSKUR
il/Sube Müdürlügü:

: Türkiye is Kurumu Genel Müdürlügünü,
Türkiye is Kurumu ii ve Sube Müdürlüklerinii

SGK

: Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanligini,

e-iSKUR

: iSKUR hizmetlerinin elektronik
yazilim programini,

ifade eder.

TARAFLAR
Madde 6- Bu protokolde taraflar; iSKUR ve SGK'dir.

ortamda sunmak üzere kullandigi
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SORUMLULUK
Madde 7- Taraflar asli görevlerini aksatmadan kendi mevzuatlarina
protokol kapsaminda yer alan faaliyetlerin gerçeklestirilmesinden
amaca ulasilmasindan müstereken yetkili ve sorumludur.

uygun olarak bu
ve belirlenen ortak

GÖREVVEYÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 8- Bu protokol
yükümlülükleri üstlenir.

hükümlerinin

yürütülmesinde

taraflar

asagidaki

görev

ve

A-) iSKUR
• Görevlendirilen SGK personeline veya Valilik ve Kaymakamlik personeline bu maddenin
B bendinde belirtilen görevleri yerine getirebilmeleri için e-iSKUR yazilim programini
kullanmak amaciyla egitim vermek, yetkilendirmek, teknik destek ve danismanlik
hizmeti vermek,
• SGK'ya yardim basvurusu yapan veya yardim almakta olan hanelerindeki çalisabilecek
durumdaki kisileri mesleki egitim, ise yerlestirme, rehberlik-danismanlik, toplum yararina
çalisma gibi istihdam hizmetleri vermek,
• SGK personeli ile Valilik ve Kaymakamlik personeli için EK'te yer alan görev tanimini
vermek.
• SGK'ya sosyal yardim için basvuran ya da sosyal yardim almakta olan hanelerdeki
çalisabilecek durumdaki kisilere yönelik istihdam hizmetlerine iliskin e-iSKUR'daki
bilgileri, SGK ile Valilik ve Kaymakamlik tarafindan görülebilecek hale getirmek.

B-) SGK
Sosyal yardim basvurusu yapan kisilerden çalisabilecek durumda olanlara iliskin olarak eiSKUR üzerinden asagidaki islemlerin yapilmasini saglayacaktir.
• Kayitlarini
saglamak.

almak

ve talep

halinde

durumlarindaki

degisikliklerin

güncellenmesini

• islemleri yapacak uygun çalisma ortami, en az orta ögretim mezunu olan yeterli sayida
kadrolu personel ve sunulacak hizmete münhasir olmak üzere internet baglantisi olan
bilgisayar temin etmek.
• Görevlendirilen personelden, sekizinci maddede belirtilen kurallara uyacagina dair EK'te
yer alan taahhütnameyi alarak il/Sube Müdürlükleri'ne vermek.
• Bu protokolde
belirtilen
hizmetlerin
Kaymakamliklara genelge göndermek.

ve

isbirliginin

saglanmasi

için

Vali

ve

ALINAN BiLGiLERiN GiZLiLiGi
Madde 9- Bu protokol dogruitusunda ilgili kisilerden alinan bilgiler, protokol taraflari
kurumlarin sunduklari hizmetler disinda hiçbir amaç için kullanilamaz.

-

Kanunen yetkili kilinan makamlarin talimati ile bilgi verilmesi bu hükmün istisnasidir.
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iHTiLAFLARIN

HALLi

Madde 10- is bu protokolün yorumlanmasindan ve uygulamasindan dogan ihtilaflar
taraflar arasinda görüsmeler yoluyla çözümlenecektir. ihtilaflarin yargi yoluna tasinmasi
durumunda iSKUR'un kayitlari Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunun 287. Maddesi ve
4904 sayili Türkiye is Kurumu Kanununun 22. maddesi uyarinca geçerli ve baglayici kesin
delilolacaktir.

DEGisiKLiK
Madde 11- Taraflardan biri protokolde degisiklik önerdigi takdirde, bu önerisini yazili olarak
karsi tarafa bildirir ve taraflarin mutabakatiyla protokolde degisiklik yapilabilir.
SÜRE VE FESiH
Madde 12- is bu protokol, imza tarihinden itibaren geçerlik kazanacaktir. Taraflar bir (1) ay
önceden feshi ihbarda bulunmak kaydiyla tek tarafli olarak protokolü fesih hakkina
sahiptirler.
YÜRÜRLÜK
Madde 13- is bu protokol taraflarca karsilikli olarak imzalanmasini
girecektir.

müteakip yürürlüge

METiN VE iMZA
Madde 14- 14 maddeden olusan is bu protokol taraflarca .IZ.~,1.;.i.Plt'tarihinde
nüsha olarak tanzim ve imza edilmistir.

iSKUR adina

J,{.~~.Kemal BiÇERLI
Doç. IJ'ffM.
Genel Müdür V.
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.............. PERSONEli

GÖREV TANiMi

Adi, Soyadi
TC
Tel
Unvani
Faks
Kimlik
GSM
Sicil
No No
e-posta

Sosyal yardim basvurusu yapan veya yardim almakta olan hanelerindeki
durumdaki kisilere iliskin e-iSKUR üzerinden:

• Kayitlarini
saglamak.

almak

ve talep

halinde

durumlarindaki

Görevlendiren Birim Amiri
Adi, Soyadi

degisikliklerin

imza, Tarih

Sayfa 4/5

çalisabilecek

güncellenmesini

T.C. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi
Türkiye is Kurumu Genel Müdürlügü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanligi
Arasinda Sosyal Yardimlar - istihdam Baglantisi isbirligi Protokolü

TAAHHÜTNAME

Türkiye is Kurumu Genel Müdürlügü ile SGK arasinda yapilan "Sosyal Yardimlar
istihdam

Baglantisi

isbirligi

Protokolü"

kapsaminda

sosyal yardim

bulunan ya da sosyal yardim almakta olan hanelerdeki çalisabilecek

-

basvurusunda

durumdaki kisilerin

bilgilerini, iSKUR hizmetleri ile kanunen yetkili kilinan makamlarin istekleri disinda hiçbir
amaç için kullanmayacagimi,
menfaat

saglamayacagimi,

yine bu kapsamda yapacagim
baskalarinin

menfaatini

çalismalarda

gözetmeyecegimi

ilkesine uygun olarak hareket edecegimi beyan ve taahhüt ederim.

herhangi bir
ve

tarafsizlik

..../..../20 ...

Adi Soyadi
imza
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