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2. l. Bu Protokolün ama'cı; Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası üyesi, gerçek veya.tüzel kişilerin; iş

bu protokol kapsamında belirlenen koşullar çerçevesinde Universite Lisans ve On lisans

Programların yıllık öğretim ücretlerinde indirımden faydalanmasına ilişkin usul ve esaslann

düzenlemesıdir.

KARACABFr T|CARET VE SANAY| oDASl lLE lZü.4lR EKoNoıt4l ÜNlVERslTEsl AMSINDA
LlsANS VE ÖN LlSANs PROGMMLAR| lNDlRlllLERlNlN DÜZENLENMES|N E lLlŞKlN
PRoToKoL

MADDE l. -TARAFLAR

l, l. zMlR EKoNoMl ÜNlVERSlTEsl
Fevzi Çakmak Mah. Sakarya Cad. No:l56 Balçova lZMlR (Bundan böyle "ÜNIVERSITE" oıank
anılacaktır.)

1.2. KARACABPr TICARET VE sANAYl oDAs|
Canbalı Mah. Kemalpaşayolu Sokak No.34 Karacabey BURSA (Bundan böyle "ODA" olank
anılacaktır,)

MADDE 2 _ A C VE KAPSA|4

MADDE 3 - LlSANs VE ÖNLlsA S PROGRAMLAR| lN lRl1.4LERINDEN FAY ALANMA
KosULLAR|

3. l. lndirjm ÜNIVERSITE,NlN "Ücretli(Genel)" kontenjanlarından kabul edilen öğrencilere

uygu lanır.

3.2. Kancabey Ticaret Sicili Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda Karacabey Ticaret ve Sanayi

odası üyesi olan gerçek kişilerin l. derece kan hısımlan ile tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama

yetkili temsilcisi olrp ayn, zamanda son bir yıldan bu yana ortaklığı olan kişiIerin l. derece kan

hısımlanna venlir

3.3. Bu öğrencilerin yllık öğretim ücretlerinde % l 5 indirim uygulanır.

3.4. Karacabey Ticaret ve Sanayi odası Üyesi gerçek veya tüzel kişiler her bir üyelik için bir

kere bu indirim hakkından istjfade edebilir.

3.5. Bu indirim Öğrencilerin öğrenimine devam ettiği normal Öğrenim süresi için geçedi olup yaz

okullan ve yurt ücretlen ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz,

3.6. Bu indinmden yararlanmak isteyenlenn aşağıda belirtilen belgelen ÜNIVERSITE,YE ibraz

etmeleri gereklidir.

- Gerçek kişi olanların Karacabey Ticaret Sicil Memuduğundan oda kayıt belgesi,

- TüzeL kişi olanların KaızcaLıey Ticaret Sicil Ylemurluğundan "Son l yıldan bu yana ortak

olduklannı gösteren belge "ile L kş illği" temsil ve lzama yetkili olduklarını be iıten belge
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- lndirim hakkından yaradanacak ögrenci ve ebeveynlerinin nüfus fotokopilen.

3.7. lndirimlerden yararlanmak isteyen öğrencllerin, kesin kayıt sırasında veya en geç Ekim ayı

sonuna kadar ilgili belgelerini ÜN]VERSITENIN l"1ali lşler Müdüdüğü'ne vermeleri gereklidir.

lndirimler takip eden dönemden itibaren uygulanır ve Güz dönemine ait indirim Bahar dönemi
ücretlerine yansüllr.

MADDE 4 _ PRoTOKOLÜN SÜRES|

4.1. lşbu Protokol, Protokolün imzalanma tarihinden itibaren l yıl yürüdükte kalacakhr. Taraflar

karşılıklı olarak mutabakata vararak protokol süresini uzatabilider. Mutabakat sağlanmadığı

takdirde protokol kendiliğinden sona erer,

4,2.Tanflann karşılıklı mutabakatl ile bu protokol'de değişiklik veya ek protokoller yapılabilir.

l4ADDE _ PROTOKOLDE HÜKÜ|Y BULUN AYAN HALLER V lHTlLAF

MADDE 6- PRoToKoLU N FESH|

ÜNlVERslTE Protokol'ü süresinden önce, her zaman tek taraflı olarak feshedebilir,

MADDE 7 - PROTOKOLÜ FEsHl VE So ERMES|N|N So UcLAR|

protokolün feshi ve sona ermesi durumunda taraflann şbu protokol uyannca sahip olduğu hak

ve yükümlülüklerr sona erecek olmakla birlikte, oDA'ya herhangi bir talep hakkı vermeyecektir.
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protokol'de hüküm altlna alınmayan hususlar ile çıkabilecek ıhtilaf, taraflar arasında iyi niyet,

karşılıkJı anlayış ve uzlaşma kurallan çerçevesinde çözüme kavuşturulması esastır. Uzlaşma yolu ile

ihtilafin çözülememesi durumunda uyuşmazlıklann çözümLİnde İzmir ]cra Daireleri ve

Mahkemeleri yetkilidir.

8.1 . Protokolün yürürlük sÜresi içinde, ÜNlVERslTENiN konuyla ilgili yÖnetmelik ve

yönergelennde yapılacak degişiklik|er indinmden yararlanacak tüm öğrencilere uygulanır. 
,,,

Sekiz maddeden ibaret işbu Protokol taraflann serbest iradeleri ile düzenlenmiş ol"plqı?,İzoıı
tarihinde tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra iki nÜsha olarak tanzim ve imza altına alınara(

b rer ıüsnası taraflarca alıımıştır,
(v
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