GAZIANTEP KÜLTÜR EĞITIM KURUMLARİ
PROTOKOL

1-TARAFLAR
Gaziantep Kültür Eğitim Kurumları ile Gaziantep Baro Başkanlığı arası nda uygun şartlarda mutabakata
varı lmıştı r.

2-PROTOKOL KONUSU:
lş bu protokol; Gaziantep Baro Başkanlığı üyeleri ve çocukları na özel 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi için Gaziantep Kültür Eğitim Kurumları tarafı ndan yapılacak indirim koşulları nın
belirlenmesi ve indirim anlaşması yapılan kuruluşlar arasında duyulması na ilişkindir.

3-Hİ ZMET ORANİ :
Gaziantep Kültür Eğitim Kurumları ile Gaziantep Baro Başkanlığı çalışanları nın çocukları na
verilecek eğitim hizmetinde lise kurs öğrencileri için %25 indirim oranını kabul ve taahhüt etmiştir.
Gaziantep Kültür Eğitim Kurumları ile Gaziantep Baro Başkanlığı çalışanları nı n çocukları na
verilecek eğitim hizmetinde ortaokul kurs öğrencileri için °/030 indirim oranını kabul ve taahhüt etmiştir.

Gaziantep Baro Başkanlığı çalışanları nın verilecek olan eğitim hizmetinden indirimli olarak
yararlanabilmesi için Gaziantep Baro Başkanlığı çalışanı olduğuna dair bir kimlik kartı veya mevcut
durumları açıklayan bir belgeyi Gaziantep Kültür Eğitim Kurumları tarafından talep edildiği takdirde ibraz
etmeleri zorunludur. Verilen indirim oranı başka bir indirimle birleştirilemez. Kardeş indirimi %5
yapı lacaktır.

GAZIANTEP KÜLTÜR ÖZEL ÖĞRETIM
KURSLARI

6. VE 7.SINIF
8.SINIF
11.SINIF
12.SINIF

Fiyatlarımı za servis dahil değildir.
Fiyatlarımı za KDV dahildir.

OKUL EĞİTİM ÜCRETİ
6.500 TL
8.000 TL
7.500 TL
Ş.500 TL

<
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4-ÖDEME
Ödeme öğrenci kayıt protokolü yapılırken okulun kayıt kurallarına göre yapılır.Öderne şekli
nakit,kredi kartı(tek çekim yada taksitli) veya Kurumumuz ve Fibabanka Suburcu Şubesi arasında
yapılan protokol gereğince TKS(Tüketici Kredilendirme Sistemi) ile yapılmaktadır.

5-PROTOKOL SÜRESİ
Iş bu protokol 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı kayı tları için geçerlidir. Protokolün sona ermesinden
1 (bir) ay önce taraflardan biri tarafından yazılı olarak feshedilmediği takdirde, protokol süresi aynı
şartlarda 1'er yıllık sürelerle uzar.Ancak taraflardan biri 1 (bir) ay önceden yazılı haber vermek koşulu ile
protokolü her zaman feshetme hakkına sahiptir.

6-Gİ ZLİ Lİ K
Protokol ile ilgili tüm konular, bilgiler, dokümanlar ve kayı tlar ile tarafların birbirleri ile ilgili
öğrendikleri her türlü bilgiler üçüncü bir tarafla paylaşılamaz. Taraflar bu konudaki yükümlülüklerine
sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi süresiz olarak riayet edeceklerini beyan,kabul ve taahhüt
ederler.

7-TEBLİ GAT ADRESİ
Yukarı da belirlenen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, adres değişikliği yazılı olarak
diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapı lacak her türlü tebligat, kanuni bir tebligatın tüm
sonuçlarına haiz olacaktır.

ZTÜRK
GAZİANTEP KÜLTÜR EĞİTİM KURUMLARI

GAZIANTEP KÜLTÜR EĞITIM KURUMLAR!
PROTOKOL

1-TARAFLAR
Bir tarafta 15 Temmuz Mah. 148073 nolu Sokak No:5 adresinde bulunan Gaziantep Kültür Koleji
ile Gaziantep Baro Başkanlığı arasında uygun şartlarda mutabakata varı lmıştır.

2-PROTOKOL KONUSU:
iş bu protokol; Gaziantep Baro Başkanlığı üyeleri ve çocuklarına özel 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi için Gaziantep Kültür Koleji tarafı ndan yapı lacak indirim koşulları nı n belirlenmesi ve
indirim anlaşması yapılan kuruluşlar arasında duyulması na ilişkindir.

3-HİZMET ORANI:
Gaziantep Kültür Koleji Gaziantep Baro Başkanlığı çalışanlarını n çocukları na verilecek eğitim
hizmetinde kolej öğrencileri için %30 indirim kabul ve taahhüt edilmiştir, Gaziantep Baro Başkanlığı
çalışanı olduğuna dair bir kimlik kartı veya mevcut durumları açı klayan bir belgeyi Gaziantep Kültür
Eğitim Kurumları tarafından talep edildiği takdirde ibraz etmeleri zorunludur. Burs oranlarımı zda başka
bir indirim uygulanmaz, burs birleştirme yapılamaz. Kardeş indirimi tüm gruplarda %5 olarak
uygulanacaktır

ANADOLU-FEN
Lİ SESİ
9.SINIF
10.SINIF
11.SINIF
12.SINIF

OKUL EĞITIM ÜCRETİ
17.000 TL
17.500 TL
18.500 TL
20.000 TL

Fiyatlarımı za servis dahil değildir.
Fiyatlarımı za KDV dahildir.

YEMEK+YAYIN+KIYAFET
4.000 TL
4.000 TL
4.000 TL
4.090 TL

4-ÖDEME
Ödeme öğrenci kayı t protokolü yapı lı rken okulun kayı t kuralları na göre yapılı r.Ödeme şekli
nakit,kredi kartı(tek çekim yada taksitli) veya Kurumumuz ile Fibabanka Suburcu Şubesi arası nda
yapılan protokol gereğince TKS(Tüketici Kredilendirme Sistemi) ile yapılmaktadır.

5-PROTOKOL SÜRESİ
lş bu protokol 2019-2020 Eğitim-Öğretim yı lı kayı tları için geçerlidir. Protokolün sona ermesinden
1 (bir) ay önce taraflardan biri tarafından yazı lı olarak feshedilmediği takdirde, protokol süresi aynı
şartlarda Ver yı llı k sürelerle uzar. Ancak taraflardan biri 1 (bir) ay önceden yazılı haber vermek koşulu ile
protokolü her zaman feshetme hakkı na sahiptir.

6-Gİ ZLİ Lİ K
Protokol ile ilgili tüm konular, bilgiler, dokümanlar ve kayıtlar ile tarafları n birbirleri ile ilgili
öğrendikleri her türlü bilgiler üçüncü bir tarafla paylaşılamaz. Taraflar bu konudaki yükümlülüklerine
sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi süresiz olarak riayet edeceklerini beyan, kabul ve taahhüt
ederler.

7-TEBLİ GAT ADRESI
Yukarı da belirlenen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, adres değişikliği yazı lı olarak
diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapı lacak her türlü tebligat, kanuni bir tebligatı n tüm
sonuçları na haiz olacaktı r.

GAZİANTEP KÜLTÜR EGİ Tİ M KURUMLARİ

