
t  U  u  v . A î

NKGRUP

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

2019



*

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI VE RNK GRUP AKEDEMİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ ARASINDA 
YAPILAN EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Taraflar
Madde 1- Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ve RNK GRUP Akademi Sürekli Eğitim Merkezi 

Tanımlar
Madde 2- Bu Protokolde geçen;

TİCARET VE SANAYİ ODASI :Karabük Ticaret ve Sanayi Odasını;
RNK : RNK Grup Akademi Sürekli Eğitim Merkezi;
EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ: RNK ile Ticaret ve Sanayi Odası Arasındaki arasında koordinasyonu sağlayan kişiyi; 
EĞİTİM PROGRAMI: İlgili Üniversitelerce Akredite Edilmiş Sertifikalı Eğitim Programlarını; 
ifade eder.

Amaç
Madde 3- Bu protokolün amacı, Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi işyerlerini ve buralarda çalışanların, 

çalışacakların hizmetlerine ihtiyaç duyulan, yeni teknolojileri bilen teknik insan gücü olarak yetiştirilmesini 
sağlamaktır.

Kapsam
Madde 4- Bu Protokol Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile RNK Grup Akademi Sürekli Eğitim Merkezi 

işbirliğinde kapsamı birlikte belirlenecek tüm alanlarda ve mesleklerde çalışanlara üniversite onaylı sertifikalı 
kurs ve eğitim programları vermek,

Protokol Kapsamında Yapılacak İşler
Madde 6-1) Ticaret ve Sanayi Odas ı tarafından talep edilecek olan kurs ve eğitim programları ile 

ilgili kursiyer listesinin hazırlanması
2) Üyelere uygun kurs programlarının tespiti
3) RNK tarafından eğitim ortamının oluşturulması
4) Eğitim takviminin belirlenmesi
5) RNK tarafından Akredite edilmiş ilgili Üniversitenin belirlenmesi
6) RNK tarafından Eğitim müfredatının ve eğiticilerin belirlenmesi
7) Eğitim sonunda sertifikaların kuruma verilmesi
8) Eğitim Programı ile ilgili tüm ilan ve duyurular TSO tarafından yapılacaktır 

Protokolün Süresi
Madde 7- İşbirliği tarafının gerçekleştireceği eğitimlerin kapsamı ve niteliği dikkate alınarak iş bu 

protokol uygulamaya konulduğu tarihten itibaren 3 (Üç) yıl süre ile yürürlükte kalır. Bu protokol, sürenin 
bitiminde sona erer.
Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 8- Protokolde hüküm altına alınmayan hususlar ve ilgili mevzuatında bulunmayan hükümler, 
taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümlenir.
Protokolde Değişiklik ve İlaveler

Madde 9- Protokolün yürürlükte olduğu süre içerisinde taraflarca lüzum görülmesi halinde, esaslar 
aynı kalmak üzere değişiklikler ve ilaveler yapılabilir. Bu değişiklikler birlikte onayladığı tarih itibari ile geçerli 
olur.



Diğer Hükümler
Madde 10- Diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir.
1) Bu Protokol'e göre yapılacak eğitim, öğretim ve kur çalışmalarında Protokol'de belirtilen hususlar 

dışındaki konularda, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
2) Protokol kapsamındaki kurslar, hafta içi, hafta sonları çalışmayı aksatmayacak şekilde düzenlenir.
3) Protokoller kapsamında yapılan eğitim faaliyetlerinde ödenecek ücret vb TSO tarafınca karşılanır.
4) işbirliği tarafları, protokolde yer alan yükümlülüklerini ve yetkilerini hiç bir ad altında başka bir 

gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.
5) İşbirliği tarafı, kendine bağlı işletmelerinde yapılan kurslardan hiçbir maddi kazanç elde edemez. 

Protokolün Feshi
Madde 11-TSO gerekli gördüğünde herhangi bir açıklama ve ön bildirim yapmadan protokolü tek 

taraflı feshetme yetkisine sahiptir.
Yürütme ve Yürürlük

Madde 12- Bu Protokol hükümlerini, TSO ile RNK tarafı müştereken yürütür, Protokol 3 (üç) sayfa, 
On iki (12) maddeden ibaret olup taraflarca 2 (iki) nüsha olarak-J.(../(O/2019 tarihinde imzalanmıştır.
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