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BiRLİK VE FEDERASYONLARA 2020/143 SAYILI GENELGE

Türkiye Verimlılik Vakf'ı ve Konfederasyonumuz arasında^ Konfederasyonumuzda
çalışığını belge veya kimlik kartı ile ıbraz eden personel çocukları ile Konf'ederasyona
bağlı meslek kurulusları üyelerinın çocuklarının Ankara Bilim Üıriçersite'sinin lisans
programlarının tercih edilmesi halinde ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %l0 indirim
sağlanacağı konusunda bir protokol imzalanmışhr.

10.08.2020 tanhinden itibaren l (bir) yıl süreyle geçerli olacak bu protoko]

çerçevesinde, alınan hizmete karşılık ücretlerin ödenmesinden indirimden yararlananlar
sorumludur. Ücretlerin ödenmemesi, kısmi ödenmesi veya geç ödenmesi durumlarında
TESK'in hiçbir hukuki ve mali sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmayacaktır. Hıçbir
durum ya da koşulda TESK'ten her ne ad altında olursa olsun ödeme de dahil herhangi bir
talepte bulunulmayacakhr. TESK tarafından öğrenciye herhangi bir aylık ücret veya sigorta
primi ödenmeyecektir-

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması
hususunda gereğini rica ederiz.
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