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Amaç
Madde l- (l) Bu protokolün amacı, Rize Ticaret Borsası üyeleri, birinci derece yakın|arııın

ve eşleriniıı KTO Karaıay Üııiversitesi Lisans, Önlisans Eğitim Öğretiın ve Sınav Yönetmeliği

çerçevesinde katılacakları öıılisaııs ve lisans prograınlarında uygulanacak ahilik bursu ve ödeme

şaıllarını bel irlemektir.

Taraflar
Madhe 2- (l ) Bu protokolün laraflarü KTO Karatay Üniversitesi ile Rize Ticaret Borsası

1,önctiınidir.
Tarallırın Hak ve yükümliilüklcri
Maddc 3_ (l) Rize 'l icarct lJorsası iiyelerinin, birinci dercce yakınlarınıır ve eşlerinin KTO

Karatay Üniversitesi Lisans veya Önlisans prograınlarına Üniversilemize kayıt yaptırmaları halinde
öğreııiın ücretinden oZl5 oranında ahilik bursu sağlanacak ve 8 eşit taksitte ödene imk6nı
sağlanacaktır.

(2) KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve önlisans prograınları ile ilgili alan ve duyuruların; bu

protokol kapsaınında Rize Ticaret Borsası iiyelerine elektronik posta. telefbıl. kısa nıesaj, afiş ve

benzeri yoIlarla biIdiriln,ıesindeıı Rize Ticaret Bcırsası soruınludur.
(3) Bu protokol kapsaırıııda lisans ve öırlisaı,ıs programlarına kayıt hakkı elde eden üyeler,

birinci derece yakınlarına ve eşlerine ahilik bursu, üyeniıı kayıtlı olduğu Odadan güncel tarihli yetki
belgesi as|ıııı getirınesi ile bıı 1,etki belgesini her akadenıik yılbaşında yenilemesi ve birinci derece

1,akınların ilgili Niifus Müdürliiğünden alacakları vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz etmeleri

şanı i|c sağlanır.
(4) Bu protokol çeı,çevcsinde Rize 'ficaret Borsası iiyeleriı,ıe, üyelerin birinci derece

1,akııılarına ve eşlerine sağlanan imkanlar. kal,ıt hakkı elde edenlerin Lisans ve Önlisaııs progranr
(icreti ve ücrctin laks itlend irilıııes ine ilişkindir. Başvuranların programa kabulü vb konularda KTO
Karıtay Üniıersitesi Lisans Öıılisans Eğitinı Öğretiııı ve Sınav Yöııetıneliği ile Üııiversiıenin ilgili
biriı-ıılerinin kararları ve iIgili nıevzuat uygulanır.

protokolün süresi
Madde 4_ (l) İşbu protokol 2020-202l akademik yılında Üniversite),e kayıt yaptıran

öğrenc iler içiıı geçer|idir.

YürürIük
Madtte 5_ İşbu prottıkol. 5 (beş) nıadde, l (lıir) sayfadan ibaret ve 2 (iki) ııüsha halinde

düzenlennıiş olup, imzaIanmakla 1ürlirlüğe girer.
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