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GAN TÜRKİYE
Madde 1 – Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (Global Apprenticeships Network-GAN)’nın
Türkiye Ulusal Ağının adı GAN TÜRKİYE’dir. GAN TÜRKİYE tarafından
gerçekleştirilecek faaliyetler bu Protokol kapsamında yürütülür.
Amacı
Madde 2 – GAN TÜRKİYE’nin amacı; kaliteli işbaşında eğitim programları ve
uygulanan iyi örneklerin paylaşılması, gençler için işbaşında eğitimin geliştirilmesi ve
desteklenmesi, yerel düzeyde beceri uyumsuzluklarının engellenmesi ve ulusal
politikalara etkide bulunulması için paydaşlarla işbirliği yapılmasıdır.
GAN TÜRKİYE Ulusal Ağına Katılma (Üyelik) Prensipleri
Madde 3 – GAN TÜRKİYE’ye katılan üye şirketler, aşağıdaki prensipler çerçevesinde
işbirliği yapacaklarını kabul ederler.
a) Şirketlerin işbaşında eğitime katılım ve destek konusundaki taahhütlerinin ve
görünürlüğünün güçlendirilmesi,
b) İşbaşında eğitim konusundaki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması,
c) Bilgi paylaşımı, ortaklıkların güçlendirilmesi ve uluslararası işbirliklerinin artırılması
için küresel ve ulusal düzeyde kurulan ağların desteklenmesi.
İşbirliği Alanları
Madde 4 – GAN TÜRKİYE, amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen etkinlikleri
gerçekleştirir.
a) Üye Şirketlerin üst düzey yetkililerinin, özel sektördeki ve kamu kesimindeki
paydaşlarla birlikte ilgili konuları (destek kampanyaları, mevzuat, mesleki
eğitimdeki sorunlar ve muhtemel çözümleri, işbirliği alanını etkileyen kamu
politikaları vs.) görüşmek üzere, yılda en az iki kez toplantı yapması.
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b) Üye Şirketlerin, okul
ziyaretleri,
eğitim
kurumlarıyla işbirliği gibi işbaşında eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalara
katılması.
c) Farkındalık artırma ve destek programlarına katılım sağlanması.
d) Eğitim müfredatının hazırlanmasında ve yürütülmesinde, hükümet, mesleki eğitim
kurumları ve diğer aktörlerle işbirliği yapılması.
e) Sektör özelindeki ihtiyaçların karşılanması için sektörel grupların oluşturulması.
f) İşbirliğinin Üye Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülmesi için Yürütme
Kurulu’nca karar verilen diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
GAN TÜRKİYE Ulusal Ağına Katılma (Üyelik)
Madde 5 – GAN TÜRKİYE prensiplerine imza atarak taahhütte bulunan tüzel kişiler,
GAN TÜRKİYE üyesi kabul edilirler.
Tüzel kişiler, GAN TÜRKİYE Koordinatör Kuruluşu’na üst düzey yöneticileri
seviyesinde bildirdikleri yetkili temsilcileri vasıtasıyla üyelik hak ve sorumluluklarını
kullanırlar.
Üye Şirketler, GAN TÜRKİYE Ulusal Ağının önceliklerinin tespitinde ve faaliyetlerinin
yürütülmesinde temel rol oynar.
Koordinatör Kuruluş
Madde 6 – GAN TÜRKİYE faaliyetlerinin ulusal ve uluslarası düzeyde koordinasyonu
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yerine getirilir.
a) Koordinatör kuruluşun temel işlevi, GAN TÜRKİYE Üyelerine teknik destek
sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda rehberlik etmek, geniş ve sürdürülebilir bir
yönetim yapısı oluşturarak GAN TÜRKİYE’nin imzacı sayısını artıran ve
yönlendirebilen bir sistem yaratmaktır.
b) Koordinatör Kuruluş, Uluslararası Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN) içerisinde
ulusal iletişim kuruluşu olup bu niteliği ile uluslararası, ulusal veya Yürütme
Kurulu’nca belirlenecek diğer toplantılara GAN TÜRKİYE’yi temsilen katılır.
Diğer Ulusal Ağlarla iletişim ve diyalogu sağlar.
c) Yürütme Kurulu’nun verdiği kararların uygulanması için Koordinatör Kuruluş
üyelerle ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.
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İşbaşında Eğitim Elçileri Kurulu
Madde 7 - İşbaşında Eğitim Elçileri Kurulu, GAN TÜRKİYE’nin üyelerinden oluşur.
Kurul, üye şirketlerin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla yılda bir toplanır. Tüm
üyelerin Kurul’a katılma hakkı vardır. Toplantı tarihi ve gündemi Yürütme Kurulu
tarafından belirlenir. Kurul toplantısına çağrı Yürütme Kurulu kararına uygun olarak
Koordinatör Kuruluş tarafından yapılır.
İşbaşında Eğitim Elçileri Kurulu, Yürütme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya
GAN TÜRKİYE üyelerinden beşte birinin yazılı talebi üzerine en geç otuz gün
içerisinde olağanüstü şekilde toplanır.
Toplantı, Yürütme Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yürütme Kurulu Üyelerinden
biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı gündem çerçevesinde yönetmek üzere
bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir Yazman seçilerek Divan Heyeti
oluşturulur. Toplantı tutanağı Divan Heyeti tarafından tutulur. Toplantıya katılan
üyelerin en az beşte biri tarafından görüşülmesi istenilen hususlar gündeme alınır.
Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler oy hakkını GAN TÜRKİYE’ye bildirmiş oldukları
temsilcileri veya İşbaşında Eğitim Elçileri Kurulu toplantısı için bildirecekleri aynı
nitelikleri haiz bir başka temsilcileri aracılığı ile kullanır.
Karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bu sayı, üye tam
sayısının dörtte birinden az olamaz. Bu Protokol’de değişiklik yapılması ve GAN
TÜRKİYE’nin faaliyetlerine son verilmesi kararları, üye tam sayısının üçte iki
çoğunluğu ile alınabilir.
İşbaşında Eğitim Elçileri Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a)
b)
c)
d)

Yürütme Kurulu raporunun görüşülmesi,
Yürütme Kurulu Üyelerinin gizli oy, açık sayım esası çerçevesinde seçilmesi,
Yürütme Kurulu’nun teklifi üzerine Protokol’de değişiklik yapılması,
Üyelerin faaliyetlere sponsor olması, mali katkı ve bağışlarının alınması,
harcanması ve denetlenmesine ilişkin esasların belirlenmesi ve bunlarda değişiklik
yapılması,
e) GAN TÜRKİYE’nin faaliyetlerine son verilmesi.
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Yürütme Kurulu
Madde 8 – Yürütme Kurulu, İşbaşında Eğitim Elçileri Kurulu tarafından seçilecek 9
ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı dahil 10
üyeden oluşur. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı,
Yürütme Kurulu’nun Üyesi ve Başkanıdır. Üyelerin görev süresi iki yıldır.
Yürütme Kurulu Üyeleri, ilk toplantısında kendi aralarından iki Başkan Yardımcısı
seçer.
Yürütme Kurulu Üyesi olmak için,
a) GAN TÜRKİYE’ye bağlılık gösterdiğini, taahhüt ettiği GAN Prensiplerini uygulayarak
işbaşında eğitimin gelişimine yapmış olduğu katkıyla kanıtlamış olmak,
b) GAN TÜRKİYE faaliyetlerine düzenli ve aktif katılım göstermek,
gereklidir.
Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir.
Yürütme Kurulu, yılda en az iki kere toplanır. Kurulun her üyesi yılda en az bir
toplantıya katılmakla yükümlüdür. Üye, katılamadığı toplantılara aynı kişiyi
görevlendirmek kaydıyla temsilci tayin edebilir. Görev döneminde yükümlülüklerini
yerine getirmeyen Kurul Üyesinin görevi kendiliğinden sona erer.
Yürütme Kurulu,
a) GAN TÜRKİYE faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak ve Protokolde yer alan
esaslar çerçevesinde yönlendirir.
b) Faaliyetlerin kapsamı, içeriği ve finansman yöntemleri konusunda İşbaşında
Eğitim Elçileri Kurulu’na öneride bulunur,
c) İşbaşında Eğitim Elçileri Kurulu kararlarını uygular.
GAN TÜRKİYE Faaliyetlerinin Finansmanı
Madde 9 – GAN TÜRKİYE faaliyetleri, hazırlanacak proje ve programlar çerçevesinde
yurtiçi ve yurtdışından sağlanabilecek finansal destekler dışında, GAN TÜRKİYE
Üyelerinin faaliyetlerin sponsorluğunu üstlenmesi, faaliyetlerin finansmanına gönüllü
katkıları ve bağışları ile yürütülür.
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Değişiklik ve Protokolde Yer Almayan Hususlar
Madde 10 – Protokol’de İşbaşında Eğitim Elçileri Kurulu tarafından yapılan
değişiklikler, metin üzerine işlenir ve güncellenmiş Protokol tüm üyelere gönderilir.
Protokolde belirtilmeyen hususlar ve ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar; iyi niyet,
karşılıklı anlayış ve uzlaşma çerçevesinde, işbirliği prensipleri ve GAN TÜRKİYE’nin
amaçlarına uygun olarak çözümlenir.
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