
işBlRtlĞl pRoToKotü

işbu işbirliği protokolü,

i) Yeni Sanayi Mah. 2819 Sk. No.70 Merkez Adıyaman adresinde mukim İpe§olu Tur Turizm

İnşaat loiıstik Enerji Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. ("İpe§olu"} ile

ii)

işbu protokolde ipekyolu ve ADYÜ ayn ayrl TARAF, birlikte TARAFLAR olarak an|lmlşt|r.

PRoToKorüN ı(oNusu

işbu protokolün konusu Yenİ sanayi Mah.2819 sk. No.7O Merkez Adıyaman adresİnde bulunan

mülkiyeti İpekyolu'na ait AdryamanPark AVM'de yer alan Kiracı|ar tarafından ADYÜ öğrencileri ile

personellerine uygulanacak olan indirimin hüküm ve koşullarına ilişkindir.

TARAFLAR|N HAK vE YÜKÜMtütüKtERl

1- İşbu protokol ile mülkiyeti İpekyolu'na ait AdıyamanPark AVM'de yer alan bazı mağazalar

taraf|ndan ADYÜ öğrencileri ve personellerine, yapacakları alışveriş karşılığında indirim

uygulanacaktır. Hangi mağazaların ne oranda indirim uygulayacağı işbu protokol ekinde yer

almaktad ır.

2- ADYÜ, AdıyamanPark AVM'de yer alan tüm mağazaların indirime taraf olmadığını, sadece işbu

protokol ekinde yer alan listedeki mağazalar taraflndan indirim uygulanacağını kabul eder.

3- ADYÜ Personelleri veya öğrencilerin yapacakları alışveriş karşılığında indirimden

faydalanabilmek için üniversite kimlik kartlarını ilgili mağazalara ibraz etmeleri gerekmektedir.

4- Sözkonusu indİrime ilişkin gerekli bilgilendirmeler Ve reklamlar usulü ve yöntemi TARAFLARA

ait olmak üzere TARAFLARCA yapIlacaktIr.

5- İşbu işbirliği protokolünün süresi yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Bir y|l sonunda

protokol herhangi bir yazılı bildirime veya fesih protokolüne gerek olmakslzİn sona erer.

D|ĞER HüKüMLER

Taraflar arasında imzalanan bu protokolden doğacak uyuşmazlıklarda istanbul Merkez

Çağlayan Mahkeme ve icra Daireleri yetkİlidİr. işbu protokol,4Ü-.)trZlq ta rihinde

imzalanmış olup imza tarihinde yürürlüğe girmİştir.

İpe§olu Tur Turizm İnşaat Lojıstik Enerji

Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.

Adıyaman Üniversitesi

rs atAdıya
İol. öı

ıre.keı ADlYAı'lAN

Altlnşehir Mah. Atatürk BulV. No: 1 Merkez Adıyaman adresinde mukim Adıyaman
Üniversitesi ("ADYÜ") arasında aşağıdaki hükümler çerçevesinde akdedilmiştir.
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lşaintiĞi pnororoı.ü

işbu işbirliği protokolü,

i) Yeni sanayi Mah. 2819 sk. No.70 Merkez Adlyaman adresinde mukim ipe§olu Tur Turizm

inşaat Loİstik Enerji Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ("lpekyolu") ile

ii) Altlnşehir Mah. Atatürk BulV. No: 1 Merkez Adıyaman adresinde mukim Adlyaman
Üniversitesi ("ADYÜ") arasında aşağıdaki hükümlef çerçevesinde akdedilmiştir.

işbu protokolde ipe§olu ve ADYÜ ayn ayrl TARAF, birlakte TARAFLAR olarak anılmıştır.

PRoToKot,Üt{ KoNusu

|şbu protokolün konusu Yeni Sanayi Mah. 2819 sk. No.7O Merkez Adıyaman adresinde bulunan

mü|kiyeti İpe§olu'na ait AdıyamanPark AVM'de yer alan Kiracılar tarafından ADYÜ öğrencileri ile

personellerine uygulanacak olan indirimin hüküm ve koşullanna ilişkindir.

DiĞER HüKüMIER

Taraflar arasında imzalanan bu protokolden doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez

Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu protokol

imzalanmış olup imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

tarihinde

lpe§olu Tur Turiım İnşaat Lojıstik Enerji

Madenciıik san. ve Tic. A.Ş.

Adıyaman Üniversitesi
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TARAFLARIN HAı( vE YÜKÜMtÜtüKtERı

1- işbu protokol ile mülkiyeti ipekyolu'na ait AdüyamanPark AVM'de yer alan bazı mağazalar

taraf|ndan ADYÜ öğrencileri ve personellerine, yapacakları alışveriş karşılığında indirim

uygulanacaktlr. Hangi mağazaların ne oranda indirim uygulayacağ| işbu protokol ekinde yer

almaktadır.

2- ADYÜ, AdryamanPark AVM'de yer alan tüm mağazalann indirime taraf olmadığını, sadece işbu

protokol ekinde yer alan listedeki mağazalar taraflndan indirim uygulanacağını kabul eder.

3- ADYÜ Personelleri veya öğrencilerin yapacakları alışveriş karşılığında indirimden

faydalanabilmek için üniversite kimlik kartlarını ilgili mağazalara ibraz etmeleri 8erekmektedir.
ıl- Sözkonusu indirime ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve reklamlar usulü ve yöntemi TARAFLARA

ait olmak üzere TARAFLARCA yapllacaktlr.

5- işbu işbirliği protokolünün süresi yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir} yıldır. Bir yıl sonunda

protokol herhan8i bir yazılı bildirime veya fesİh protokolüne 8erek oİmaksızın sona erer.
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