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DAGITIM YERLERtNE 

Bakanhglmlz, ogretmenlerimizin kamu ve ozel sektortin imkanlanndan indirimli 
yararlamnalanm saglamak iyin ilgili kurum ve kurulu~larla i~birligi protokolleri 
geryekle~tinnektedir. 

Bu amac;la, Milli Egitim Bakanhgl (Ogretmen Yeti~tinne ve Geli~tirme Genel 
MudurrugU) ile Turkuvaz TveK KitapC;lhk A.~. Arasmda t~birligi Protokoru imzala11lm~tlf. 

Soz konusu protokol ile Mill! Egitim Bakanhgmda gorev yapan ogretmenler, emekli 
ogretmenler ve diger c;ah$anlan11ln, 67 ilde mevcut 132· TveK Kitap Kutasiye 
Magazalarmdan ve ileride ayllacak TveK Kitap Klrtasiye magazalanndan tUm kitap 
kutegorisinde %25, tum kIrtasiye ve oyuncak kategorisinde %10 indirimli ah$Veri$ yapmalan 
imkam saglanml~tlr. 

Soz konusu indirimden taydala11lnak isteyen Milli Egitim Bakanhgmda gorev yapan 
ogretmenler, emekli ogretmenler ve diger yah~anlar TveK Kitap Klrtasiye Magazalanm 
ziyaret ederek ogretmen kartl formunu doldurarak, Milli Egitim Bakanhgmabagh persone1 
oldugunu belgeleyecek bir kimlik kartl, beIge V.s. beyan ederek bu belgenin fotokopisini 
TveK ogretmen kart! fornm ile birlikte magazaya teslim ederek TveK Ogrctmen Kmiian11l 
Ocretsiz olarak alabileceklerdir. 

TveK ogretlnen kart! indirimleri www.tvek.com.trinternet sitesinde gec;crli 
olmayacaktlr. Kartm ust ahm limiti 2.500 TL'dir. Buprotokol 2017-2018 Egitim Ogretim 
Ylh iC;il1 27 EylUl 2017 - 30 Haziran 2018 tarihleri arasmda geyerlidir. Bu protokol belirtilen 
tarih bitiminde taraflarca yenilenmesi hususunda yazlh mutabakat saglanmadlk9a 
kendiliginden sona erecektir. 

TveK Kitap Klrtasiye Magazalannca satm almacak UrUnde genel kampanya sebebiyle 
indirimli bir fiyat var ise hangi indirim daha avantajll ise bu indirim kul1andmlacak ancak 
indil'imli fiyata tekrar bil' indirim uygulamayacaklardlr. TveK Kitap Klrtasiye MagazaIannll1 
yer aldlgl iller ve aC;lk adresleri ileti$im ve tarife bilgileri www.tvekcom.trinternet 
adresinden Turkuvaz TveK Kitapc;Illk A.~. tarafmdan duyuIUIacakhr. 

Ek'deki protokolUn ilinizde gorev yapan ogretmen ve diger yah~anlara duymulmasl 
hususunda bilgilerinizi ve geregini onemle arz ve rica ederim. 
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