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KTo KARATAy iINivERsiTE§i vE TMMos JEoLoJi *rüıınxoisıeni oDA§ı
K$NyA şungsi ARASINDA UyGuLANIvıAK üzunr

ıisaNsüsrü nĞiriu iş ninıiĞi rnorororü
protokotün Amacı

Mıdde l - (l) İşbu Lisansüstü iığitim İş biriiğ Prştşitoiü {"'l|rotokol"); İhsıniye folıiıali*si
Zindınkıie Sokık 2, Form Apartmını Knt:4l{oı4ül §*içuklu - Konyı adrşsinde rnukim
TMMOB Jeoioji Mühendişleri Odası Konya Şuboci personel, üyelerinin, birinci deıece
yakınlannın ve eşlerinin (birlikte "Per§oncl" olarak anılacakıır) Akabe Mahallesi Alaaddin
Kap Caddesi No: i30 Karatay/KONYA adresinde aıukim KTO Karatay Üniversiıesi'nin
lisansüstü Eğiıin Ögretlm ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde ilk kayıt ile mezuniyete kadar
katılacaklan lisansüstü programlarda uygularıacak üeret indirimi ve taksiı şartiaını
belirlemektir.

Tnrıflar
Madde i- {U Bu protokolün taraflan KTO Kaıatay Üniı,ersittsi ile TMMOB Jçolşji

Mtüıendisleri Odası Konya Şubesi'dir

Hıkve yüküuliitükleri

Madde 3- (1) KTO Karatay Üniversitesi lisansüstü programlarına kayıt hakkı elde e,den
TMMOB Jeoioji Mühendisleri Odışı Konyı Şubesi personeline, üyelerine, birinçi derece
yakınianna ve eşla,ine iisansüstü progrıım ücretinden ?iı30 indirirn yapılacakıır.

(2) KTO Karatay Ünişersitesi lisansüstü programian iie ilgiii alan ve duyuruların; bu protokoi
kapsamında TMMOB Jeoioji Mühendişleri Odısı Koıya Şubçsi personel ve üyeleriıe
elektronik pö§t4 telefon, kısa mesaj. afiş vb. ,ınl}arla,bildirilmesinden TMMOB Jeoloji
Mithendişieri {}dısı Konyı Şube§i soruıni udur.

(3) TMMOB Jeotoji Mühendisleri Odısı Konya Şub**i bu protokol kapsamınd* iisansüştti
pmgrarnlara ilk kayıt halıkı elde eden personel ve üye isinı listcsini KTO Kaıutay
Üniversitşsine bitdirilınekle yiikiimlüdilı. Peşonel veya üye TMMOB Jeoloji Mühendislçri
Odı*ı Konyı Şube*i de çalıştığını/üye olduğunu gösteren referans yaz.ı ile K1-0 Karatay
tİniversitesine bşvurmak zorundadır. Birinci derççe yakınlanna ilgili Nüfus Müdiirlüğiinden
alaçaklan ıukuatiı n{ifus ka,vdı belgesinin aslını ibraz etmelşri şanı iie indirim sağlanır.

(a) Bu protokol kapsamında lisansüstü programlara başvuran personelin veya üyeıin
progrııma kabulü vb. konularda KTO Karatay Üniversitesi Lişansüstü Eğitim Öğıetim ve
Sınav Yönetmeiiği ile Üniversitenin ilgili birimlerinin kararları ve ilgili mevzuat hükümltri
uyguIanır.

§üre ve Fesih

Mıdde 1_ (l) İşbu protoktrl. 20l9-2020 eğitim öğretim yılı Güz döııeıninden itibareır l
(bir} yıl geçeriiıiir.
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Yürürlük

Madde 5- İş bu protokol, 5 (beş) madde. 1 (bir) sayfodaıı ibaret ve 2 (iki) nüsha
hal inde düzen lenmi ş olup, imzai aıımakia 1,üriirl üğe girer.
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