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KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ VE ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ 

MÜŞAVİRLER ODASI ARASINDA UYGULANMAK ÜZERE 

LİSANSÜSTÜEĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

 

Protokolün amacı 

Madde 1 – (1) İşbu Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü (“Protokol”); Alanönü Mahallesi, 

Maidebolel Huzurevi Caddesi 17-1 Odunpazarı/Eskişehir adresinde mukim Eskişehir Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) stajyer, personelinin üyelerinin ve birinci 

derece yakınlarının(birlikte “Personel” olarak anılacaktır) Akabe Mahallesi, Alaaddin Kap 

Caddesi No: 130 Karatay/KONYA adresinde mukim KTO Karatay Üniversitesi’nin 

lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde ilk kayıt ile mezuniyete kadar 

katılacakları lisansüstü programlarda uygulanacak ücret indirimi ve taksit şartlarını 

belirlemektir. 

Taraflar 

Madde 2- (1) Bu protokolün tarafları KTO Karatay Üniversitesi ile Eskişehir Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ESMMMO)’dır. 

Hak ve yükümlülükleri 

Madde 3-(1)KTO Karatay Üniversitesi lisansüstü programlarına kayıt hakkı elde eden 

ESMMMO personeline, stajyerlerine, üyelerine ve birinci derece yakınlarına lisansüstü 

program ücretinden %50 indirim yapılacaktır. 

(2) KTO Karatay Üniversitesi lisansüstü programları ile ilgili alan ve duyuruların; bu protokol 

kapsamında ESMMMO, bu protokolü web sitesinin “anlaşmalı kurumlar” bölümünde 

yayınlayacaktır. ESMMMO’nın personel, stajyer ve üyeleri haricinde bir duyuru veya tanıtım 

yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

(3) ESMMMO, bu protokol kapsamında lisansüstü programlara ilk kayıt hakkı elde eden 

personel, stajyer ve üye isim listesini KTO Karatay Üniversitesine bildirilmekle yükümlüdür. 

Personel veya üye ESMMMO’nda çalıştığını/stajyer/üye olduğunu gösteren kimlik belgesi 

veya referans yazı ile KTO Karatay Üniversitesine başvurmak zorundadır. Birinci derece 

yakınlarına ilgili Nüfus Müdürlüğünden alacakları vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz 

etmeleri şartı ile indirim sağlanır.   

(4) Sözleşme şartlarına uygun olarak indirim yapılarak düzenlenen faturaların ödemesi 

ESMMMO üyeleri, çalışanları ve stajyerleri ile bunların birinci derece yakınları tarafından 

yapılır.  ESMMMO’ nun bu ödemelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

(5) Bu protokol kapsamında lisansüstü programlara başvuran personelin veya üyenin 

programa kabulü vb. konularda KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve 
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Sınav Yönetmeliği ile Üniversitenin ilgili birimlerinin kararları ve ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

(6) Programda, öğrenim dönemi için kayıt yaptıran öğrenci sayısı, asgari 5 (beş) olması 

halinde söz konusu dönem için öğretime başlanacaktır. 

Süre ve Fesih  

Madde 4- (1)İşbu protokol, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminden itibaren 1 (bir) yıl 

geçerlidir. Protokolün feshi halinde; lisansüstü programlara fesihten önce kayıt yaptıran 

ESMMMO üye, stajyer ve personelleri işbu protokol ile sağlanan indirimden lisansüstü 

öğrenimleri bitimine kadar faydalanacaklardır. 

Yürürlük 

Madde 5-İş bu protokol, 5 (beş) madde, 2 (iki) sayfadan ibaret ve 2 (iki) nüsha halinde 

düzenlenmiş olup, imzalanmakla yürürlüğe girer. 
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