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Anıaç

MADDE l - Bu protokolün aınacı iliı-ı-ıizdeki eğitiın kalıraklarını en veriınli şekilde
kullanarak sosyal ve iktisadi alanda ilimize ve bölgemize katkı sağlaınak; bu sayede kaynak
verimliliğini, etkinliğini artırarak tasarruf sağlamak ve bunu yaygınlaştınnaktır. Bu aııaca
yönelik olarak *Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının (Çorlu TSO) ihtiyaç duyduğu eğitim, kurs ve
seıniner ihtiyaçlarıı-ıın *Tekirdağ Namık Kemal Uııiversitesi Sürekli Eğitiıı Merkezi
(NAKSEM) tarafindan hale hazırda planlanan ve planlanacak olan eğitim, kurs ve seminere
katılım gösterilerek sağlanması, istenilebilecek eğitiırı, kurs ve seıninere katılım ve bunlara dair
uygulanacak hususlarda taraflaı,ca yapılan işbirliğinin koşullarını belirlemek amacıyla
düzenlenmiştir.

MADDE 2- Bu protokol; NAKSEM tarafından hale hazırda planlanan, planlanacak olan
ve Çorlu TSO tarafınca istenilecek olan eğitiın, kurs ve seminere Çorlu TSO ihtiyaç duyduğu
kadar katıhmcı sayısı, eğitim süresi, ücret hususlannda taraflarca yapılan işbirliği koşullannı
belirlemek aııacıyla düzenlenmiştir.

Ttııflıır

MADDE 3 -

İşbu işbirliği protokolü bir tarafta Namık Keınal Mahallesi Kampüs Caddesi No: l
Süleyıanpaşa-Tekirdağ adresinde yerleşik olan TEKİRDAĞ NAMiK KEMAL
ÜNİVERSİTESİ ile diğer tarafta Zafer Şehitler Cad No:6, 59860 Çorlu/Tekirdağ adresinde
yerleşik olan ÇORLU TiCARET VE SANAYioDASl (Çorlu TSo) arasında iınzalanınıştır.

Taraflann bu protokolde yazılı adresleri, yazılı şekilde değişikliği bildirilmediği
takdirde geçerli ve bağlayıcı tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

Hukuki Dal,anak

MADDE 4 -

1) 254'7 Sayılı Kanunu Madde 4' de belirtildiği üzere;

7_A Fıkrası; ilgi ve yeıenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihıiyaçlarına cevap verecek,
esleğin bilgi, beceri,ayııı ztınıantla kendi geçinı ı,e mılluluğıınıı sağlayacuk bir ın

ı}tıvranış ve genel kültürtine sahip, valcındaşlar olarıık yeliştirınek,

7_B Flkrası; Türk Devleıinin ülkesi ve milleliyle bölünmez biı, büıiin olar(ık,

mııılulıığıınu arlırmak amcıcıyla; ekonomik, sosyal ve kijlti)rel kılkınmasın
lı
lkı\;V
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7-C Fıkrası; Yiikseköğretim kıırumlıırı olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve

araşlırmo yapmok, bilgi ve ıeknolrıji ijı,etmek, biliın verilerini yaymak, ılıı.şal alanda
gelişme ve kıılkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurl dışı kurumlarla işbirliği yııpmak
suretiyle bilim ılünyasının seçkin bir üyesi haline gelnıek, evrensel ve çağdaş gelişmeye
katkıda bılunmahu,.

2) 2517 Sayılı Kanunu Madde 12' de belirtildiği üzere;

C Fıkrası; Türk ıoplumunun yaşam diizeyini yükseltici ve kamıı oyunlı aydınlatıcı bilim
verilerini söz, yal ve diğer arıçlarla yaymak,

E Fıkrası; Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve

gelişmesini ilgilendiı,en sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yapcırak, kanııı
kuruluşlarına önerilerde bulunmak slıretiyle öğelim ve araştırma konusu yapmak,
sonııçlarını toplıınııın yarorma sunnıak ve kanııı kurııluşlarınccı islenecek inceleme ye

arrışı ır maları so nuçlandırarak düşünce lerini ve Eneri lerini b ildirmek,

F Fıkrası; Eğitim - öğretim ve seJbrberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğiiim
hizmelini üsilenen kurumlara kaıkıda hıılunacak önlemleri almak,

3) 2547 Sayılı Kanunu Madde 37' de belirtildiği üzere;

Yükseköğrelim kLıruınları dışındrıki kuruluş veya kişilerce, üniversite iç,inde veyo hizmeıin
gerekıirdiği yerde. iiniversiıeler ve bağlı biı,iınlerden istenecek, bilimsel görüş prııje,
araştırma ve benzeri hizmetler ile üniversiteı]e ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hastıı
muayene ve tedavisi ve bunlorla ilgili tahliller ve araŞtırmalar üniversiıe yönetim
kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olnıak üzere yapılabilir. Bu husıısta alınacak
ücretler ilgili yül<sekOğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir
kıydedilir.

4) NAKSEM Eğitim-Öğretim Yönergesi

Madde 1- Bu yönergenin omacı, komu kurumları ile özel ve uluslarorosı kuruluş ve

kişilerin ihtiyocı olduğu belirlenen veyo bizzot tolep ettikleri olanlordo Üniversiteye boğlı
birimlerce eğitim-öğretim progromlorının plonlonmosı, koordinosyonu ve yürütülmesini
düzenleyecek usul ve esoslorı belirlemektir.

Tanıııılor

MADDE 5- Bu protokolde geçen;

a) Hizmet Vericisi : Tekirdağ Naınık Keınal Üniversitesi Sürekli Eğitiın Merkezi

bulunacak ve hızlandıracak programlrır uygulayarak, çağclaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı
ı,e seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,

(NAKSEM), \
b) Hizmet Alıcısı : Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO), \''
c) Ücret Tarifesi : NAKSEM tarafından belirlenen ücret ve indirimleri \[edl
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EĞiTiMiN pııoToKoLüNüN suNuMUNA iLişKiN USUL vıi EsAsLAıt

GEn*EL HUSUSLAIt

MADDE 6- Protokol aşağıda belirtilen usul ve esaslar ile yürütülecektir;

l) Hale hazırda devam eden eğitiıı, kurs ve seminer faaliyetlerine Çorlu TSO tarafından
katılımlar öncelikle NAKSEM' e bildirilecek olan katılımcı sayısına göre NAKSEM
tarafından planlanacaktır,

2) Çorlu TSO tarafından talep edilecek olan eğitim, kurs ve seminerlerde; eğitim konusu, yeri,

katılımcı saytsl ve istenilen araç ve gereçler açıkça yazılı olarak belirtilecektir,
3) Yapılan tüm faaliyetler karşılık yazışınalar ile teyit edilerek kayıt altına alınacaktır,
4) NAKSEM planlamış olduğu eğitim. kurs ve seıninerleri Çorlu TSO' ya düzenli olarak

bildirecektir,
5) Eğitiın, kurs ve seminerler sertifikalı veya sertifikasız olarak çeşitlendirilebilecek olup;

Çorlu TSO' nun talebi ile Hizmet İçi Eğitimler olarak da verilebilecektir,
6) Çorlu TSo tarafından talep edilen eğitim, kuls ve seııinerlere ilişkiıı olarak katllımcıların

kişi isiın - soyisim, T.C. numarası, iletişim nuııarası ve e-postaları NAKSEM'e yazılı
olarak bildirilecektir. Çorlu TSO tarafından katılımcıların kişisel verilerin işlenmesine
ilişkin yazılı onan alınıp tarafıııza sunulacaktır.

MALi tlUSUSLAlt

MADDE 7- Protokol aşağıda belirtilen mali hususlar ile yürütülecektir;

l ) Eğitim, kurs ve seminerlere ilişkin ücretlendirme NAKSEM tarafından yapılacaktır,

2) Yapılan ücıetlendirmede NAKSEM tarafından indirim ve indirim oranlan
belirlenebilecektir,

3) Tüıı faaliyetlerin ücretlendirmesine mukabil iş bitiııinde NAKSEM tarafından fatura
kesilecektir,

4) Kesilecek faturalarda yürürlükte olaıı kanun ve mevzuat hükümleri geçerli olacaktır,
5) Çorlu TSO tarafından yapılacak olan ücret ödeıneleri fafura kesiminden itibaren bir ay

içinde NAKSEM tarafından yazıh olarak bildirilen lBAN hesabına yatlrılacaktır,

6) Ücret ödeıneleri zamanında ve hiç yatınlınadığında mevcut kanuni hüküııler
uygulanacaktır,

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 8- Protokolün uygulanııasına ilişkin hukuki hükümler aşağıda belirtilııiştir;

1) Hüküm bulunmayan konularda ortaya çıkabilecek anlaşınazlıklarda Tekirdağ mahkemeleri
ve icra daireleri yetkili olacaktır,

2) Bu protokol ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler ve değişen şartlar dikkate alınarak her
zaman karşılıklı olarak imza altına alınııak şartıyla değiştiri Iebilecektir.

3) Protokol hükümlerinin hiç ya da gercği gibi uygulanmaması veya haklı sebepleAn var)ığı

halinde protokol tek taraflı feshedilebilecektir. Taraflar diledikleri takdirde aıılaşdrak
protokolü her zaman fesh edebilirler. Fesih bildirimin yazılı olarak yapılması şarttı1

1\,l
\

l



DiĞER HUSUSLAR

MADDE 9- Yürürlüğe ilişkin Hususlar;

l) 9 (dokuz) madde ve 4 (dört) sayfadan oluşan bu protokol Tekirdağ Naııık Keınal
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yönetiın
Kurullarınca onaylandıktarr ve Sürekli Eğitiın Merkezi Müdürlüğü tarafindan imzalaırdığı
tarihte yürürlüğe girer.

2) İş bu protokol ...l ...12022 tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmış olup,
l (bir) nüshası Tekirdağ Namık Keınal Üniversitesi Sürekli Eğitim Mefkezi Müdürlüğü' ne
ve l (bir) nüshası da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası' na verilmiştir. Her nüsha asıl
niteliğindedir.
3) Bu protokolün süresi imzalandığı taril,ıten itibaren l2 (on iki) aydır. Protokolün bitınesine
1 (bir) ay kala taraflann yazılı bir talebi olınadığı sürece aynı şartlarda protokolde belirlenen
süre kadar uzar.
4) Bu protokol hükümleri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
tarafından lıırütülür.
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