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PRoToKoL

Madde 1) Protokolün Tarafları:

Adıyaman Universitesi Destekleme Vakfı adına Rektör Sayın Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ,
Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu adlna Sayın Ali rRoEıraoĞı-u

Madde 2) Protokolün Konusu ve Amacı

Bu protokolün amacı, Adıyaman Üniversitesi Besni yerleşkesinde öğrenim görecek (Tekstil
Mühendisliği Bölümü, İşletme b6lümü) bölüm öğrencilerine verilecek burslarla ilgili Merinos
Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılacak mali destek ile ilgili esasları d üzen lemektedir.

Madde 3t Öğrencilere verilecek Burs Miktarı, süresi ve koşulları

a} Tekstil bölümüne kayıt hakkı kazananlar listesinin ilk 10 sırasında bulunan ve kaydını
yapıp öğrenciliye devam eden ilk 10 kişiye ayda 1 000 TL, ikinci 10 kişiye ise ayda 50O

TL, işletme bölümüne Rayıt hakkı kazananlar listesinin ilk 10 sırasında. hulunan ve
kaydını yapıp öğrenciliye devam eden ilk 10 kişiye ayda 1 000 TL, ikinci,10 kişiye ise
ayda 500 TL TL burs verilir.

b} Alt sınıftan hiç başarısız dersi olmayan öğrenciye öğrenim 5üresince burs vermeye
devam olunu r,

c) Aşağıda sayılan hallerde öğrencinin bursu kesilir.
c.1. Herhangi bir dersten devamsızlığı olması,
c.2. Herhangi bir disiplin cezası almış olması,
c.3. Hakkında açılan idari ve adli bir soruşturma sonucu ceza almış olması.

d) Öğrenci bursları yılın 9 ayı müddetince devam eder.
Bu protokol kapsamında ödenecek burs tutarı her ay Merinos Halı Sanayi ve Ticaret
A.Ş. tarafından düzenli olarak Adıyaman Üniversitesi Destekleme Vakfının Vakıfbank
Adıyaman şubesi nezdindeki TR830001500158007304370630 İBAN nolu hesabına en
geç her ayın 20. Günü sonuna kadar aktarılır.
Burslar her ayın ilk haftası içinde öğrencinin banka hesabına yatırılır.
Burs tutarl her yılın başında bir önceki yıtın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE} esas alınarak
güncellenir.
Burslarla ilgili kayıt ve belgeleri Adlyaman Üniversitesi Destekleme Vakfı muhafaza
eder.

e)

f)

c)

h)

Madde 4) Protokolün süresi:

Protokol ile kararlaştırılan mali destek herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

%



Madde 5) Protokolün Yürürlük Zamanı:

protokol taraflarln imzalaması ile yürürlüğe girer. ilk burs ödemesi ise protokolün imzalandığı
ayı takip eden ayın başında başlar.

iş bu protoko| 5 (beş) madde olarak tanzam edilmiş olup, taraflarca okunarak onaylanıp imza
altına alınmıştır /l . / eflZola
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