TÜRxiYE xAMu.sEN ve ADtM:R €ölIiM
ış giRuĞi

xuRuMu

PRoToxotu

Madde 1 . Xapsam

8u protokol, AoEMER Eö|TIM xuRuMu ile TüRxiYE XAMu-SEN / (oı{fEoERAsYol{A 8AĞu
8uluNAN sENolİAıAR arallnda Milli Eğitim Bakanllğı onaYll Uralt.n eğiıim ile iş.rel Dili Eğitimive
işaret Di|i Öğretici ve Terclmanllğl (l,seviye ve 2.seviye) eğitim faaliyetle.i ile iltili ilirkın elar ve
YijkümIailıJkleri kaprar.

Madde 2 - İafallara İlırkin 8il8tle.
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Maltepe Mah. 5.oani, Tunah8il §ok, No:2/7.8.9 çankeya-AtlxARA
0312 231ıı 84
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TüRX|YE KAMu_sEN / KoNFEDERASYoNA 8A6u BuLuNAtl s€ND|XALAR
€rıu.um Mah.laiatpaşa Bulv. No:ı60 cebe.i- Anl(ara

0312 424 22 oo
0312 424 22 0o
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- Tanımlir

Bu p.otokoİde adı 8eçenj

ADEMtR G
€ iTiM (uRuMU
TÜRKlYE (AMU_5!N

Nurıım
sendİke
KursiYer

Kurla xalllan xişı
kur9|arı başarl ile bitireniere vclile(ek bel8eyi tanlmla.

sertilika
Madda 4

- söaleşm€ xonuru ve Kao§aml

BU i§ bi.tiği

protokolü yukanda bahsedil€n

tarana. a.aslnda ıarş,Ilİı| olarak im.alanm?k üıere

haatrlanmlştlr,

dovam ettirdiği
Bu p.otokol kapramlnda AOEMİR EöıTiM xuauMu bünyesinde
'aallyetini
yaklnlrrlna
96 25
kaYt
fiyatlarl
üıerinde.r
kg.sta.dan, sendika çallşanlanna. üyeler ne ve üjye
8ünael
iadirim uygırlanataktlr.
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(URUMu ıa,ahndan veril€n ku.sla, şöyledir.
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EĞi]lM (oçrUĞU §ERliFixAsl

aĞiTlciNi €6iTlMl$RTlFlxAsl
DoĞUM KoçtuGU stnTlF|KAsl

10. KoDI"AMA V€ RoBoTl( €6iTiM€NtıĞl

sERTı,lxAs]

11. aüAsA[ TERAsPisl EölTlMi sER|TlFlxAsl

ı2, sA6tlK

XURUMLARl YöN ETiciüĞi 5ERlTixAsl

ADEMtR EĞlTlM KURUMu TAMFltloAN utcuLAtlAcA( iNDli|Mtl FiYATLAR 9ÖYtEoli^

(AMu5EN
iNDiRiMıiFiYATl
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. s^ĞL]K KURl.JMLARl YöNETlc]tiĞi
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- Tarafıa.ln o.tak sorumıuluılarl

ADEMER tĞiTiM (uRuMu YÜKÜMtÜtÜKtERl

5.ı, Ad€mer Eğitim Kurumu proroko| kapsamlnda kayıt yaptlran öğrencilere

%

25 indi.im uygulamayt

kabul Ve laahhul eder_
5.2. indirimden faydala.acaı kursjyeİ sendika ile bağlantlslnl ispatlayacak belteyi §unmak .orundadır.
i.dirimden sadece 5endika çalışanıaıl, üye|erive üye yaklnlart
'aydalanabiletektir.
5.3. Ademer Eğitim Kurumu kaylt yaptıran kursiyerlere yay|nlarlnl
üc.etsaı ve,ec€ktir.
5 4, Eğili.n ıakvimin hazlrlanma5ü

§€NDiKANIN

Yüt(üMtütÜxtERi

5 5, sendlka Ademer Eğitam Kulumunun haıırladlğl tanlllm
af]5lerini,

ve kampanya duyu.usu içiı haalİlad|ğl

ia.ltım bro!ü.terini söıleşme tarihi 5ğresince bağh bulunduğu 9endikalal da olmak ğzere iç

ve dış mekan]alda üye'erin 8örebileceği şe*ilde a5llmaslna izin verecektif.

;

5. sendika Ademer Eğitim (Urumu i|e yapllan protokolü ve eğitim içe.ik|erini internet §itesind€

ana
yapacakı|r.
5aYfasında ve ims aıe üyelerane duyürurunu
5.7. sendikanın bu proıokolden sorumluluĞu bu pfotokol kapsamlnda hiımetıeıin üye ve üye
yakln|arlna duyurüJlma§lndan ibaret oıup, üye ve üy€ yakını i|e Ademer Eğitım (urumu arashda
doğa.ak hukuki ihtilaflarda sendikan|n bjr 50rumluluğu yoktur.
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rll,,l/n,}t.-,

Madde 5 - Protokol süresi
!tibaren 1yll süre için
Protokol sözl€şme imza tarihinden
yılı
kapsamaktadlr.
1(bir
suresi
)
Protokolün
birisinin
1 (bir) aY içeri5]nde tafaflardan herhanBi
onceki
tarihinden
erıiıe
sona
Ancak
geçerl] oLacaktür.
aynl şartlarda 1 ( bir )yll daha uzar,
ltira z etmeme5i durumunda protol(ot süresi

Madde 7 - Protokolün teshi
tamamlnl ya da bir kısmlnı Yerine 8etirmemesl
Taraflar i5bu protokolde yer alan yüküm!ülüklelin
g, ihbar süresince yükümlülüklerin yerine getirilmesi talep
halinde 1 (bir) ay süreli ihbar eono"ili
protokol tek taraflI fes
uyuImamas1 devam 5öz konusu ise
ediljr. ihbar 5üresi sonunda yükümlülüklere
cd

ilir.

Madde 8 - Tebli8at
yükümlüdür. Aksi durumda
bu durumu yazılı bildirmekle
Herlrangj bir adres değjşikliğinde taraflar
geçerli adres€ yapllmlş
her türlü tebligat, ihtar ve ihbar
adreslerinde
Yap|ıacak
Maddedeki
2.
taraflarln
olarak kabul edilecektir.

Madde9-sonHükiım|er
geçerli olacaktır,
kanuni ve diğer ilgilj mevzuat hükümleri
hususlarda
almayan
protokolde
Yer
iş Bu
gidilir,
ilk önce iyı niYet çerçevesinde çözüme
unı,şrnuı,tlarda
aoğ"uı
Protokolün uygulanmasında
İcra Daireleridlr,
r*'"nrnaz i5e son yetki Ankara Mahkemelerive
orİrn

rO.U.

tarihinde 2 (iki) nosha olarak
jş bu protokol 9 idokuz ) maddeden ibaret oIup """t"""""l"""""""
Ve imzalanmlştür,
tanzim ed]lip okunmuştur, aynen kabul edilmlş
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ADEMER EĞiTiM KURuMu
Adına 5irket Müdürü
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