
ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI VE ÖZEL EGE GÜNDÜZ BAKIM EVİ 
HiZMET ALiMi VE iNDiRiM SÖZLEŞMESi 

1-SÖZLESMENIN TARAFLAR! 

Unvan 
Adres 
Telefon 

Unvan 
Adres 

: Ordu Barosu Başkanlığı ("Baro" olarak anılacak) 
: Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:515 Altınordu • ORDU 
: O 452 214 01 37-38 

:Özel Ege Gündüz Bakımevi ("Firma" olarak anılacak) 
: Akyazı Mahallesi 818. Sokak No:S Altınordu/Ordu 

2-SÖZLESMENIN KONUSU 
iş bu sözleşme, Özel Ege Gündüz Bakımevinde (FiRMA), Ordu Barosu Başkanlığı bünyesinde kayıtlı; 
avukat, avukat stajyeri, personel ve ı. derece yakınlarının velisi olduğu öğrencilere aşağıda belirtilen 
oran ve koşuıllarda indirim yapılmasına ilişkin detay ları içermektedir. 

3-KOSULLAR 
• Özel Ege Gündüz Bakımevi hizmetlerinde, Baro mensuplarının çocuklarına, ilgili Bakımevinde 
yaptıracakları yeni kayıtlar için 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerine ait Milli Eğitim Mevzuatı 

çerçevesinde güncel kayıt ücretleri üzerinden %20 "eğitim indirimi" vermeyi kabul eder. 
• İndirim Özel Ege Gündüz Bakımevi ve tüm kademelerinde geçerli o lacaktır. 
• Baro üyesi, kayıt esnasında Baro Kimllk Kartını ibraz edecektir. 
• indirim sadece Baro üyesinin kendi çocuğu için geçerlidir. 

4-SÖZLESMENIN SÜRESi 
iş bu sözleşme 2022-2023 eğitim öğretim yılı için geçerlidir. Süre bitiminde sözleşme herhangi bir 
ihbara gerek kalmadan kendiliğinden sona ermiş sayılır. Taraflardan birinin söz leşme bitiminin 15 gün 

önce yazılı talebi veya tarafların karşılıklı anlaşmalı halinde sözleşme aynı şartlar altında kendiliğinden 
1 yıl süre ile yenilenmiş olur. indirim ve hizmet Sözleşmesi ile i lgili hiçbir mali yük bulunmamakta, 
vergi resim ve harçtan muaf tutulmaktadır. 

iki nüsha tanzim edilmiştir. 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA 
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HiZMET AUMI VE iNDiRiM SÖZLEŞMESi 

1-SÖZLESMENIN TARAFLAR! 

ORDU BAROSU BAŞKANLI~!- (BARO DiYE ANILACAK) 

Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı No. 515 -Altınordu• ORDU 

GÜNEY MOBİLYA EV TEKSTiLi ÇiLEK MOBiL YA - (FiRMA DiYE ANILACAK) 

Bahçelievler Mıh. Atatürk Bulvın No: 79 Tel. 0452 233 68 88 

2-SÖZLESMENIN KONUSU 

Baroya kayıtlı; kadın avukat. kadın avukat stajyeri. kadın personel ve 1. derece yakınlarına 
FiRMADAN alacakları ve firma bünyesinde sunulan ürün satışlarında indirim uygulanması hakkında 

aşağıdaki şartlarda serbest iradeleri ile mutabık kalmışlardır. 

3-ISKONTO 

FiRMA tarafından satılan tüm ürünlerde, firmanın normal talep ettiği satış fıatı üzerinden %10 
indirimli fiyat uygulanmasını firma taahhüt eder. 

4-VERILECEK HiZMETLER VE ŞARTLAR 

Firmanın hizmet verdiği tüm olanaklardan stok durumu, fiziki imkanı da göz önünde bulundurularak 
baro ilgilisine indirimli fiat uygulanmasını firma taahhüt eder, firma ilgiye hizmet sunma yönetimi 
dahlinde ise indirim kartı ibraz eder, ya da baro dan teyit bilgisi talep ederek ya da kayıtlı avukat sicil 
listesi alarak indirim uygular, baro kişisine sunulan tüm hizmetler, özen ve itina içinde gerçekleştirilir. 

5-ÖDEMELER 

=IRMA tarafından verilen tüm hizmetler ve satılan ürünler, bedeli karşılığında sunulacak olup, 
ı izmetten ve satıştan yararlanan baro k işisi bu hizmetin bedeline muhataptır. hizmetten yararlanan 
,aro kişisi aldığı hizmetin bedelini FİRMANIN ödeme yöntemlerine göre ödeyecektir. baronun 
idemeler ve hizmet sunulması, ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. firma hiç bir hizmetin, 
ırünün bedelinin barodan talep edemez, baro kişisinde hiç bir hizmetin sunulması, ürünün tedarik 
dilmesi ile ilgili barodan bir talepte bulunamaz. 

-SÖZLEŞMENiN SÜRESi 

bu sözleşme 17.02.2022-17.02.2023 tarihleri arası olmak üzere (1) bir yıl geçerlidir. süre bitiminde 
i zleşme herhangi bir ihbara gerek kalmadan kendiliğinden sona ermiş sayılır. taraflardan birinin 
izleşme bitiminin 15 gün önce yazılı talebi veya tarafların karşılıklı anlaşmalı halinde sözleşme aynı 
rtlar altında kendiliğinderıı 1 yıl süre ile yenilenmiş olur. indirim ve hizmet Sözleşmesi ile ilgili hiçbir 
ali yük bulunmamakta, vergi resim ve harçtan muaf tutulmaktadır. 
nüsha tanzi edilmiştir. , '"' • ~ ~ 
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AYZEK 
INŞ. TURlzM GIOA TEKSTiL 
ITH. IHR. SAN. TIC.LTD. ŞTI. 
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Ordu Ayzek Otel , Ordu Barosu üyelerine 2022 yılı içerisinde yapacakları yeme içme 

hizmetleri ve konaklama hizmetlerine % 15 indirim uygulanacaktır. 

Ordu Barosu 
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Ordu To<. Si< No:6156 

Ayzek Otel 
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l ·SÖZLESMENIN TARAFLAR! 

: Ordu Barosu Başkanlığı ("Baro" olarak anılacak) Unvan 
Adres 
Telefon 

: Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:515 Altınordu • ORDU 
: O 452 214 01 37-38 

: Murat Optik ("Firma" olarak anılacak) Unvan 
Adres : Yeni Mahalle ismet Paşa Caddesi No:28/B Altınordu/Ordu 

2·SÖZLESMENIN KONUSU 

Baroya kayıtlı ; avukat. avukat staiyerı. personel ve ı. derece yakınlarına FiRMADAN alacakları 
tüm UrUnlerde % 1S indirim uygulanması hakkında aşağıdaki şartlarda serbest iradeleri ile 
mutabık kalmışlardır. 

3-VERILECEK HiZMETLER VE $ARTLAR 

Firmanın sattığı tüm i.ırünlerde baro ilgilisine indirimli fiyat uygulanmasını taahhüt eder, firma ilgiye hizmet sunma yönetimi dahlinde ise indirim kartı ibraz eder, ya da barodan teyit bllglsi talep ederek ya da kayıt lı avukat sicil listesi alarak indirim uygular, baro kişisine sunulan tüm hizmetler, özen ve itina içinde gerçekleştirilir. 

4·ÖDEMELER 

FiRMA tarafından sat ılan tüm ürunler, bedeli karşılığında sunulacak olup, hizmetten ve satıitan yararlanan baro ki şisi bu hizmet in bedeline muhataptır. Hizmetten yararlanan baro kişisi aldığı hizmetin bedelini FİRMANIN ödeme yöntemlerine göre ödeyecektir. Baronun ödemeler ve hizmet sunulması, ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Firma hiç bir hizmetin, ürünün bedelinin barodan talep 
edemez, baro kişisinde hiç bir hizmetin sunulması, ürünün tedarik edilmesi ile ilgili barodan bir talepte bulunamaz. 

5-SÖZLESMENIN SÜRESi 

iş bu sözleşme imza edilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere (1) bir yıl geçerlidir. Süre bitiminde 
sözleşme herhangi bir ihbara gerek kalmadan kendiliğinden sona ermiş sayılır. Taraflardan birinin 
sözleşme bitiminin 15 gün önce yazılı talebi veya tarafların karşılıklı anlaşmalı halinde sözleşme aynı 
şartlar altında kendiliğinden 1 yıl süre ile yenilenmiş olur. indirim ve hizmet Sözleşmesi ile ilgili hiçbir mali yük bulunmamakta, vergi resim ve harçtan muaf tutulmaktadır. 
iki nüsha tanzim edilmiştir. 

FiRMA YETKiLiSi ORDU BAROSU BAŞKANU~I ADINA 
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