PROTOKOL
Madde I: Protokol Tarafları
İşbu protokol Kocaeli Barosu Başkanlığı (bundan sonra "kurum" olarak anı lacaktır) ile Mega Bilinç Akademi
Eğitim Danışmanlı k Gıda Turizm Reklam Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra "Firma" olarak anı lacaktır)
arası nda düzenlenmiştir.
Kurumun adresi: Ankara Karayolu No: 11 Kocaeli Plaza K: 5 İzmit/KOCAELİ ' dir.
Firmanı n adresi : Körfez Mh Ankara Karayolu Cd No:127 D:4 İzmit/KOCAELİ'dir.
Firma Tel

: O 262 325 6342

Firma e-mail

: megabilinc@gmail.com

Madde 2: Protokol Konusu
İşbu protokol ile, firma; baro çalışanları ile kurum üyesi avukatlara ve 6 nolu maddede yazı lı yakı nları na, firmanı n
vereceği tüm eğitimlerde erken kayıt dönemi olup olmadığına bakılmaksızın, %10 indirim uygulayacaktı r. Erken
kayı t dönemlerimizde yapılacak kayı tlarda ise ek olarak %10 indirim daha uygulayacaktır.
1ş bu programlar, protokolün imza edildiği tarih itibari ile 09/01/2021 tarihinde ilk derslerine başlanacak olan ve
bu tarihten sonra da sürekli, farklı tarihlerde, yeni kayı tlarla açılacak olan, Dünya Hafıza Şampiyonu Melik Safi
DUYAR tarafı ndan geliştirilmiş ve patenti alı nmış bulunan, Mega Anzan (5-12 yaş) Zeka Oyunları, Beyin
Egzersizleri, Beyin Gelişimi Programı ve 2021 yılı içinde verilmeye baş lanacak olan, hem yetişkinler hem de 12
yaş ve üzeri için düzenlenecek olan Mega Hafı za, Zihin Haritaları ve Mega Anlayarak Hızlı Okuma kurslarının
yanı nda, açı lacak olan tüm eğitim programlarıdı r.
Madde 3: Protokol Konusu Eğitim İ le ilgili Sağlanması Taahhüt Edilen Avantajlar
Protokol konusu eğitimler ile ilgili, baro çalışanları ve kurum üyesi avukatlara ve 6 numaral ı maddede yazılı
yakı nları na, kontenjan ile sı nı rlı olmak üzere, ön kayıt yaptı rmak şartı yla, öncelikli kayıt yapı lacaktı r. Ön Kayı t
için 1 nolu maddede bulunan irtibat yollarından birinin kullanı lması gereklidir.
Madde 4: Mevcut Eğitim Programının Tanımı
Kurumumuzda 09/01/2021 tarihi itibariyle, Dünya Hafı za Şampiyonu Melik Safi DUYAR tarafı ndan geliştirilmiş
ve patenti alınmış bulunan, Mega Anzan (5-12 yaş) Zeka Oyunları, Beyin Egzersizleri ve Gelişimi Programı
verilmeye baş lanacak olup, işbu eğitim ile, 5 ile 12 yaş arasındaki çocukların beyin ve zeka gelişimleri
arnaçlanmaktadı r. Bilimsel olarak neticeleri ispatlanmış ve rakamları bilen tüm çocuklar tarafı ndan kolaylı kla
yapı labilecek alıştı rmalar ile, eğitimi alan çocuklarda ciddi oranda Beyin ve Zeka gelişimi sonucunu vermiş
bulunan eğitim, bu konuda Uluslararası Memoriad kuruluşu tarafından yapılan sertifıkasyon ile ve Milli Eğitim
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayladığı eğitim müfredatı na uygun olarak ve Milli Eğitim Bakanlığı
Eğitim Yı l ı Takvimine paralel olarak uygulanacaktı r.
Bu eğitim ile ilgili daha ayrı ntı lı bilgilere www.megakocaeli.com adresinden, eğitimler sekmesinden 7/24
ul aş ı la bi lecektir.
Eğ itim, Covid-19 Pandemisi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı 'nı n almış olduğu online eğitim kararı nedeniyle
an itibariyle online olarak programlanmıştı r. Ancak ilgili bakanlı kça yüz yüze eğitime geçilmesi yönünde karar
alı nması halinde, 500 öğrenci kapasitesi ile eğitim verebilecek kurumumuz, yüz yüze eğitim almak isteyen
kursiyerlerimize hizmet vermek üzere hazı r hale getirilmiştir. Dileyen kursiyerlerimiz yine online olarak devam
edebilecek, dileyen kursiyerlerimiz de yüz yüze eğitime, o tarihte mevcut önlemlere uymak koşuluyla
katı labileceklerdir. Önümüzdeki dönemde ise yine Mega Eğitim bünyesind e len ve yine Melik Safi DUYAR
tarafı ndan patenti alı nmış, Mega Anlayarak Hı zlı okuma ve Mega Hafıza k
ı rmamız tarafından verilmeye
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Madde 5: Ücret
32 Hafta (64 ders) süren Mega Anzan (5-12 yaş) Zeka Oyunları, Beyin Egzersizleri ve Gelişimi Programını n
açı lacak olan sı nı flarına, herhangi bir sayı sını rı olmaksızın, kayıt için temel ücret KDV dahil 5.250,00 TL, kurum
çalışanları , Baro üyesi Avukatlar ve 6 nolu maddede yazı lı yakınlarına uygulanacak olan %10'Iuk indirim
sonrası nda fiyat KDV dahil 4.725,00 TL'dir. Erken kayı t dönemlerimiz ise fı rmamız tarafı ndan duyurusu yapı lan
eğitim başlama tarihinin bir gün öncesine kadar olup; açılacak olan her kurs programının ders başlangıç tarihinden
bir gün öncesine kadar yaptı rı lan kayı tlardan %I O Erken kayıt indirimi daha uygulanacaktır.
Ayrı ca, %10 erken kayı t indirimi, ilk indirim sonrası kalan bakiye miktarı üzerinden uygulanacaktır. Eğitim ile
ilgili 2021 yı lı içinde açı lacak başkaca sı nıflar ve eğitimler için temel fiyat, açı ldığı tarihte üst kuruluş olan Mega
Eğitim Genel Merkezi tarafı ndan belirlenen fiyat olacaktır.İ ndirimler bu kez bu temel fiyat üzerinden
hesaplanacaktır. Diğer eğitimlerin fiyatları, eğitimler açıldı kça belirlenecek olup internet sitesi üzerinden de
duyurulacak temel ücretler üzerinden indirimier yapı lacaktır.
şbu protokolün imzası tarihinde açılan veya açı lması (tarih belirlenerek) programlanmış bir eğitim olmadığından
dolayı bu eğitimler için bir ücret yazı lmamıştı r.
Madde 6: Protokolden Yararlanabilecek Kişiler
Protokol konusu eğitimler ile ilgili protokolde yazı lı ücretler ve indirimlerden, kurum çalış anları, kurum üyesi
avukatlar ile derecesine bakı lmaksı zı n alt soyları, 3. Dereceye kadar kan ve sıhri hısımları (yeğenler dahil)
faydalanabilecektir.
Madde 7: Karşı lı klı Yükümlülükler
şbu protokol ile kuruma hiçbir yükümlülük yüklenmemi ş olup, yalnızca protokol içeriğini kurum çalışanları na,
kurum üyesi avukailara duyuru yaparak bildirmesi yeterlidir. Firma ise, eğitim için, Firma bünyesinde bulunan
ve konusunda uzman eğitmenler tarafından yapılacak, kursiyer değerlendirme görüşmesi sonrasında, eğitimi
alması mümkün olduğu kanaatine varılan hiçbir kurum Personelini geri çevitmeyeceğini taahhüt eder.
Öğrenci adayı nı n eğ,itimimize dahil olabilmesi için 2 basamaklı bir prosedürümüz bulunmaktadır.
1- Öğrencinin eğitmenimizle kısa bir ön görüşmeye katı larak programınıza uygunluğunun
değerlendirilmesi.
7- Veli bilgilendirmesi online sunum. ( program içeriğimiz, bilimsel altyapısı, öğrenciye sağlayacağı
faydalar, program sürecinde öğrenciye ve valiye düşen yükümlülükler)
Madde 8: Protokolün Süresi ve Fesih
İ şbu protokol imza tarihinden itibaren 2 yı l geçerli olup, süre sonunda kendiliğinden münfesih olacaktı r.
Protokol, kurum tarafı ndan gerekli görülmesi halinde, kurum yetkilisince, herhangi bir sebep bildirilmeksizin,
yukarıda yazılı e-mail adresine yapılacak olan bir yazı lı bildirim ile feshedilebilir.
Madde 9:Yürürlük
işbu 9 maddeden oluşan protokol 2.0..4Y.1.49Z/.1
sonuçları nı doğurmaya başlamıştır.
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