
ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI VE ÇİLESİZLER BEY~Z EŞYA 
HiZMET ALiMi VE iNDİRİM SÖZLEŞMESi 

1-SÖZLESMENİN TARAFLAR! 

Unvan 
Adres 
Telefon 

Unvan 
Adres 
Telefon 

: Ordu Barosu Başkanlığı ("Baro" olarak anılacak) 
: Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:515 Altınordu - ORDU 

: O 452 214 Ol 37-38 

:Çilesizler Beyaz Eşya ("Firma" olarak anılacak ) 

:Şarkiye Mah. Kazım Karabekir Cad . No:29 Altınordu/Ordu 

:O 452 214 72 96 
o/oJ,0 

2-SÖZLESMENiN KONUSU . 

Baroya kayıtlı; avukat. avukat stajyeri. personel ve ı . derece kadın yakınlarına FIR_MADA~ 

alacakları tüm ürünlerinde indirim uygulanması hakkında aşağıdaki şartlarda serbeSt ıradelerı 

ile mutabık kalmışlardır. 

3-VERİLECEK HİZMETLER VE ŞARTLAR 

Firmanın hizmet verdiği tüm ürünlerden baro ilgilisine indirimli fiyat uygulanmasını firma taahhüt eder, 

firma ilgiye hizmet sunma yönetimi dahilinde ise indirim kartı ibraz eder, ya da barodan teyit bilgisi 

talep ederek ya da kayıtlı avukat sicil listesi alarak indirim uygular, baro kişisine sunulan tüm hizmetler, 

özen ve itina içinde gerçekleştirilir . 

4-ÖDEMELER 

FİRMA tarafından verilen tüm ürünler bedeli karşılığında sunulacak olup, hizmetten ve sat ıştan 

yararlanan baro kişisi bu ürünün bedeline muhataptır. Hizmetten yararlanan baro kişisi aldığı ürünün 

bedelini FiRMANIN ödeme yöntemlerine göre ödeyecektir. Baronun ödemeler ve hizmet sunulması ile 

ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Firma hiç bir hizmetin, ürünün bedelinin barodan talep 

edemez, baro kişisinde hiç bir hizmetin sunu l ması, ürünün tedari k edilmesi ile ilgili barodan bi r talepte 

bulunamaz. 

5-SÖZLEŞMENiN SÜRESİ 

iş bu sözleşme imza edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere (1) bir yıl geçerlidir. Süre bitiminde 

sözleşme herhangi bir ihbara gerek kalmadan kendiliğinden sona ermiş sayılı r . Taraflardan birinin 

sözleşme bitiminin 15 gün önce yazılı talebi veya tarafların karşılıklı anlaşmalı halinde sözleşme aynı 

şartlar altında kendiliğinden ı yıl süre ile yen ilenmiş olur. İnd i r im ve hizmet Sözleşmesi ile ilgili hiçbir 

mali yük bulunmamakta, ve rgi resim ve harçtan muaf tutulmaktadır. 

İki nüsha tanzim edilmiştir. 

FİRMA YETKİLİSİ 

SIEMENS . 
. UKETIM 

CILE TD STI. 
MA L . 

, lt ı nordu ORDU 
S:rk ıye , 2"G 0!B 2773 
Tal· O ~5 · ~ 
• · e: Sicil No:7789 

'ı' , ri , 5 ',o · . 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA 

iafl:.aı\ 
~"-çibel ,aP-W 
s~ 



ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI VE ÇİĞDEM HOME 

HİZMET ALiMi VE İNDİRİM SÖZLEŞMESİ 

1-SÖZLESMENİN TARAFLAR! 

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

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

Unvan 
Adres 

: Çiğdem Home ("Firma" olarak anılacak) 
: Aziziye Mahallesi Kışla Caddesi Altınordu/Ordu 

2-SÖZLESMENİN KONUSU 

Baroya kayıtlı; avukat. avukat stajyeri. personel ve 1. derece yakınlarına FİRMADAN alacakları 
ve firma bünyesinde sunulan hizmetlere indirim uygulanması hakkında aşağıdaki şartlarda 
serbest iradeleri ile mutabık kalmışlardır. 

3-VERiLECEK HİZMETLER VE ŞARTLAR 

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

4-ÖDEMELER 

FiRMA tarafından verilen tüm hizmetler, bedeli karşılığında sunulacak olup, hizmetten ve satıştan yararlanan baro kişisi bu hizmetin 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-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

İş bu sözleşme imza edilen tarihten itibaren geçerli ~ı-~_ak üzere (1) bir _yıl geçerlidir. Süre bitiminde sözleşme herhangi bir ihbara gerek kalma~an kendılıgınden sona ermış sayılır . :rarafl~_rdan birinin sözle me bitiminin ıs gün önce yazılı talebı veya tarafları~ karşılıklı anlaşmalı halınde sozleşme aynı şartlaşr altında kendiliğinden ı yıl süre ile yenilenmiş olur. indirim ve hizmet Sözleşmesi ile ilgili hiçbir 
mali yük bulunmamakta, vergi resim ve harçtan muaf tutulmaktadır . 
İki nüsha tanzim edilmiştir. 

FİRMA YETKİLİSİ ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA 

soıte{le . . 
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ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI VE FATOŞ BAY VE BAYAN G~ZELLIK MERKEZİ 
' HiZMET ALiMi VE iNDİRİM SÖZLEŞMESi 

l-SÖZLESMENiN TARAFLAR! 

Unvan 
Adres 
Telefon 

Unvan 
Adres 
Telefon 

· : Ordu Barosu Başkanlığı ("Baro" olarak anılacak) 
: Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:515 Altınordu - ORDU 

: O 452 214 01 37-38 

: Fatoş Güzellik Merkezi ("Firma" olarak anılacak) 
: Şarkiye Mahallesi Fatma Hatun Sk . No :27-29 Altınordu/Ordu 
:O 452 225 17 32 

2-SÖZLESMENiN KONUSU 
ı0/o f5 

Baroya kayıtlı; avukat avukat stajyeri personel ve 1. derece kadın yakınlarına FİRMADAN 

alacakları ve firma bünyesinde sunulan Kuaför ve Güzellik hizmetlerine indirim uygulanması 

hakkında aşağıdaki şartlarda serbest iradeleri ile mutabık ka lmışlardır . 

3-VERiLECEK HİZMETLER VE ŞARTLAR 

Firmanın hizmet verdiği tüm olanaklardan güzellik salonu ve spor salonlarının verdiği fiziki imkanı da 

göz önünde bulundurularak baro ilgilisine indirimli fiyat uygulanmasını firma taahhüt eder, firma ilgiye 

hizmet sunma yönetimi dahlinde ise indirim kartı ibraz eder, ya da barodan teyit bilgisi talep ederek ya 

da kayıtlı avukat sicil listesi alarak indirim uygular, baro kişisine sunulan tüm hizmetler, özen ve itina 

içinde gerçekleştirilir . 

4-ÖDEMELER 

FiRMA tarafından verilen tüm hizmetler, bedeli karşılığında sunulacak olup, hizmetten ve satıştan 

yararlanan baro kişisi bu hizmetin bedeline muhataptır. Hizmetten yararlanan baro kişisi aldığı hizmetin 

bedelini FiRMANIN ödeme yöntemlerine göre ödeyecektir. Baronun ödemeler ve hizmet sunulması ile 

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 edildiği 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. İndirim ve hizmet Sözleşmesi ile ilgili hiçbir 

mali yük bulunmamakta, vergi resim ve harçtan muaf tutulmaktadır. 

İki nüsha tanzim edilmiştir . 

FATO 
Ak 

FİRMA YETKİLİSİ 

RKEZi 
o:441/B u 

.;,a;~~ 73 90 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA 
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SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESL 

MADDE 1 - TARAFLAR / TANIMLAR 

İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bu~dan böyle kısaca 'Sözleşme' olarak anılacaktır.) bir 
tarafta Ticari Merkezi; ŞAHİNCİLi MAHALLESİ Z.Hı\NIM CD.N0:2tB 
ALTINORDU/ORDU adresinde bulunan ORMED SAĞ.HİZ.MED.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 
bünyesinde faaliyet gösteren ÖZEL UMUT HASTANESİ (bundan böyle kısaca UMUT HASTANESİ olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta 'DURUGÖL, ATATÜRK BL~. NO: 515 f L TIN?RDU /ORDU" adresinde faaliyet gösteren ORDU BARpSU (bundan boyle kısaca BARO olarak anılacaktır.) aras!nda i~zalanmıştır. 

İşbu Sözleşme yukarıda UMUT HASTANESİ olarak taı;ıımh olan hastane ve sağlık kurumlarını kapsamaktadır. İşbu Sözleşme'de belirtilmeyen UMUT HASTANESİ'ne bağlı şube ve iştirak niteliğindeki- hastane veya sağlık kuruluşlarının Sözleşme kapsamına 
alınması için UMUT HASTANESİ'nden · talep gelmesi \halinde ek bir protokol ile 
Sözleşme'nin bir parçası haline getirilebilir. \ 

\ 
İşbu Sözleşme kapsamında gerektiğinde UMUT HASTANESj ve BARO ayrı ayrı 'Taraf, _birlikte 'Taraflar' olarak anılacaktır. 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu Sözleşmenin kon~sunu sözleşmede belirtilen kapsam ve kurallar dahilinde 
UMUT HASTANESİ tarafından sunulacak hizmetlerden indirim yapılmasına ilişkin 
usul ve esaslar ile Tara~~sındaki karşılıklı hak ve mükellefiyetlerin düzenlenmesr·---------. oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme BARO' nun tek taraflı talebi sonucu yapılmış olup, 
UMUT HASTANESİ açısından talep yaratıcı uygulama ve reklam uygulaması olarak kabul edilemez. 

MADDE 3 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.1- UMUT HASTANESİ'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

3.1.1. UMUT HASTANESİ, hizmet almak isteyen BARO üye/personel ve ı. derece 
yakınlarına sağlık hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir. 

,,::.--~-3.1.2. UMUT HASTANESİ, hizmet talebinde bulunan BARO üye/personel ~ -- --- ·----- - --,. 
derece yakınlarına anılan baro üyesi/personeli veya 1. derece yakını 
olduğunu gösteren kartını teşhis edip, resmi kimlik belgesine de bakarak 
kişileri teşhis eder. Ancak, gerekli gördüğü durumlarda UMUT • 
HASTANESİ'nin hastanın BARO üyesi/personeli veya 1. derece yakını olup 
olmadığı hususunda BARO' dan bilgi talep etme hakkı saklıdır. 

3.1.3. UMUT HASTANESİ, kendisine başvJ.!ran her bir hasta ile ilgili olarak yazılı 
veya elektronik ortamda bir dosya açarak tıbbi ve idari kayıtlar tutmak ve 
bunları mevzuatın öngördüğü süre kadar saklamakla yükümlüdür. 



UMUT HASTANESİ, hastalara sunduğu hizmetlerine karşılık hastadan nakit 
veya kredi kartı ile ödeme talep eder. BARO üye/personel veya 1. derece 
yakını olduğunu tanzim edilen ·üye/personel kartı ve resmi kimlik belgesi 
ile birlikte belgeleyen kişiler sözleşmede tanımlı indirimden yararlanır. 
BARO üyesi/personeli veya 1. derece yakını olduğunu gösteren 
üye/personel kartını ve resmi kimlik belgesini birlikte ibraz edemeyenler, 
fatura · bedellerini işbu Sözleşme kapsamı dışında tutularak UMUT 
HASTANESİ'ne cari fiyat listesi üzerinden nakden veya kredi kartı ile 
öderler. 

3.1.5. Tüm ödemeler hasta tarafından yapılır ve bu Sözleşme kapsamındaki 
hizmetler için UMUT HASTANESİ ödemeyi hastadan tahsil eder. BARO' nun 
tahsilat konusunda bir yükümlülüğü yoktur. 

3.1.6. İşbu Sqzleşme kapsamında BARO üye/personel ve/veya 1. derece 
yakınlarına sunulan sağlık hizmetine ilişkin Tıbbi kayıtlar hasta 
mahremiyet ilkesi gereği BARO tarafından talep edilemez. BARO' nun bu 
yönde bir talebi olması halinde mutlaka hastanın yazılı iznini alması 
gerekecektir. 

3.2 BARO' NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

3.2.1. BARO üye/personel ve/veya 1. derece yakınlarının UMUT HASTANESİ'nde 
ücreti karşılığında alacakları sağlık hizmetine yönelik olarak BARO' nun 
tüzel kişilik olarak her hangi bir maddi yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

3.2.2. BARO, UMUT HASTANESİ ile yapılan işbu Sözleşme'nin detaylarını üye ve 
personeline e-bülten, web-link, posta vb. yoluyla duyurmakla yükümlüdür. 

3.2.3. Taraflar, diğer tarafın isim ve logosunu kullanacağı tüm basılı evraklar 
hakkında her seferinde uygulamaların içeriklerini de kapsamak üzere diğer 
tarafın yazılı onayını almakla yükümlüdür. 

3.2.4. BARO ve UMUT HASTANESİ web sitelerinde anlaşmalı kurum olarak ve link 
vererek isimlerini duyururlar. 

3.2.5. Taraflar birbirlerinin isim, unvan ve logosunu sözleşmede belirtilen amaç 
dışında başka bir amaç için kullanamazlar. 

MADDE 4 - FATURALANDIRMA / ÖDEME ŞARTLARI 

4.1. SGK güvencesini kulJanmayan / olmayan BARO üye / personel ve 1.derece 
yakınlarına (anne, baba , eş ye çocukları) : hastanenin cari fiyatları üzerinden 
ayaktan ve yatarak tedavi hizmetlerinde %10 indirim yapılır. 

4.2 ·SGK güvencesini kullanan BARO üye / personel ve 1.derece yakınlarına (anne, 
baba. eş ye çocukları) ; hastane hizmetlerinde hastadan alınan fark ücreti üzerinden 
ayaktan ve yatarak tedavi hizmetlerinde %10 indirim yapılır. 

~qıl\ 

1 

1 



4-3 BARO üye i personel v ı d tetkik ve tedavi ama I e.ere~e ya~ınların~ (anne. baba, eş ve çocukları) ; 
üzerinden 0.1. 10 . ct· . ç ı yapılan dış hızmetlerınde hastanenin cari fiyatları 

,o ın ırım yapılır. 

MADDE 5- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir. 
MADDE 6 - SÖZLEŞMENİN FESHİ 

T~raflar bir ay öncesinden fesh-i ihbarda bulunmak kaydıyla Sözleşme süresince, 
Sozleşmeyi dilediğf zaman feshedebilir. Bildirimde noterden keşide tarihi dikkate 
alınacaktır. 

MADDE 7 - GİZLİLİK 

Taraflar işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme yürürlüğü sone erse dahi süresiz olarak, 
işbu Sözleşme'nin ifası sırasında diğer taraf hakkında öğrenecekleri görsel, sözlü, 
elektronik veya yazılı işlemler ile şirketleri hakkında öğrenecekleri işlemleri, faaliyetleri, 
mali durumları, iç işleyişleri, müşteri portföyü, pazarlama metodları ile elde ettikleri 
bilgiler ile ticari sırları, finansal verileri, anlaşmaları, raporları, iş planı, bilgi notu, hukuki, 
mali, sözleşmese} teknik veri, tıbbi bilgiler ve diğer belgelerin gizli tutulacağını, yasal bir 
zorunluluk olmadıkça 3. kişilere açıklamayacaklarını, bu bilgileri hiçbir yerde 
paylaşmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar Sözleşme'de açıkça 
belirtilmedikçe diğer tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın gizli bilgiyi 3. k_işilere 
herhangi bir şekilde açıklamayacağı, ifşa etmeyeceği veya kendi adına veya 3. kişiler adına 
kullanılmayacağı hususunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi takdirde gizli bilgiyi 
kullanan taraf diğer tarafın uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olacaktır. 
MADDE 8-TEBLİGAT YE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 
8.1. İşbu Sözleşme ile ilgili olmak üzere Taraflar arasında yapılacak olan her türlü 

tebligat, UMUT HASTANESİ'nin ŞAHİNCİLİ MAHALLESİ Z.HANIM CD.N0:218 
ALTINORDU /ORDU adresi ile BARO 'nun sözleşmenin başlangıç kısmında bildirilen 
adresine yapılacaktır:· İşbu Sözleşmeye ilişkin bildirim ve tebligatlar noter vasıtasıyla 
yapılacak olup, noter vasıtasıyla yapılmayan bir tebligatın karşı tarafa tebliğine ilişkin 
ispat yükü tebliğe çıkaran taraf uhdesinde kalacaktır. 
8.2. Bu meyanda BARO, hastaların hizmeti aldığı ilgili UMUT HASTANESİ ile işbu 

Sözleşmeden kaynaklı bir sorun yaşaması halinde ilgili durumu UMUT HASTANESİ 
mutlaka yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 
8.3. Tarafların Sözleşme'de belirttikleri adreslerinde herhangi bir değişiklik olması 

halinde keyfiyet noter marifeti ile karşı tarafa 10 (on) gün içerisinde bildirilmediği 
takdirci~, Sözleşme'de yazılı olan adreslere gönderilen tebligatlar, muhatabına tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

MADDE 9 - UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN HALLİ 



Jşbu Sözleşme Türk Hukuku'na t b' 1 .. 
yorumlanmasındari doğan ihtilaflarda ır~ o up, Sozle~me'nin uygulanmasından ve 

u Mahkemelen ve lcra Daireleri yetkilidir. 

_MADDE 10 - KISMİ GEÇERSİZLİK 

İşbu Sözleşme maddelerinden herhan . . . . 
sa~lması ya da iptal edilmesi halinde b gı hbırı~_ın herh,a~gi ?!r nedenden dolayı geçersiz 
etki etmeyecektir. u a Sozleşme nın dıger maddelerinin geçerliğine 

MADDE 11- İFADE EDİLMEYEN FERAGAT 

Taraflardan birinin bu sözle h .. k .. 1 . . . ., . 
etmemesi bu h •· k.. . . şme u um ~rının ~ı~erı tarafından yerine getirilmesini talep 
T fl d h u urnl~rı~ _ta_mamen yerme getırılmesi gereğini hiçbir şekilde etkilemez. 
'h~r~. ar an. erhangı bırının bu sözleşmenin hükümlerinden birinin bir bölümünün 
1 a ınden doğacak haklarından feragati aynı veya farklı bir maddenin bir sonraki ihlali 
durumunda da talebinden feragat edeceği anlamına gelmez. 

MADDE 12 - DEVİR VE TEMLİK YASAĞI 
~A~?, işbu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini UMUT HASTANESİ'ni~ yazılı 
ıznını almadan üçüncü kişi veya kişilere devredemez ve temlik edemez. 

MADDE 13 - DAMGA VERGiSİ 

İşbu Sözleşme'den damga vergisi doğması halinde, Taraflar arasında eşit olarak 
paylaşılacaktır. · · 

MADDE 14 - MÜCBİR SEBEPLER 

İşbu Sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen 
Tarafın, gerekli özen ve dikkati göstermiş ve gerekli önlemleri almış olmasına karşın 
önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, Sözleşme 
kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından 
önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir. 

Tarafların kendi kontrolü dışında sayılan tabii afet, savaş, terör olayları, hükümet 
kısıtlamaları, ithalat veya ihracat rejimi, ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal 
olaylar ile fabrika ve tesislerin kapatılması veyahut herhangi diğer bir sebepten, doğrudan 
veya dolaylı olarak, doğan hiçbir zarar veya ziyandan Taraflar sorumlu olmayacağı gibi bu 
,ebepJerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülükl'erinin 
fasındaki gecikmelerden sorumlu tutulamaz. 

lncak Tarafların · personelinin grev veya işi yavaşlatması ile topluca işe gelmemesi gibi 

ylemler hiç bir şekilde mücbir sebep hali sayılmaz. Taraflar bu eylemleri önleyecek 

~dbirJeri almakla yükümlüdür. 

ücbir sebebin 30 ( otuz) günü aşması durumunda Tarafların Sözleşme'yi derhal ve 

zminatsız olarak fesih etme hakkı saklıdır. 



1,ırnaddeden oluşan işbu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak 15.01.2022 tarihinde imzalanmış 

olup, birer nüshası taraflara teslim edilmiştir. 

ORMED SAĞ.HİZ.MED.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 
(ÖZEL UMUT RAST ANESİ) 
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ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI VE LEVENT KUYUMCULUK (EVEN PIRLANTA) 

HİZMET ALiMi VE İNDİRİM SÖZLEŞMESİ 

l-SÖZLESMENİN TARAFLAR! 

Unvan 

Adres 

Telefon 

Unvan 

Adres 

Telefon 

:·ordu Barosu Başkanlığı ("Baro" olarak anılacak) 
: Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:515 Altınordu - ORDU 

: O 452 214 Ol 37-38 

;Levent Kuyumculuk (even Pırlanta) ("Firma" olarak anılacak) 

: Düz Mah. Sırrı Paşa Cad . No:106 Altınordu/Ordu 
: O 452 214 72 96 

2-SÖZLESMENİN KONUSU 

Baroya kayıtlı; avukat. avukat stajyeri. personel ve ı. derece kadın yakınlarına FİRMADAN 

alacakları tüm ürünlerinde mevcut kampanyaları ek olarak %15 indirim uygulanması hakkında 

aşağıdaki şartlarda serbest iradeleri ile mutabık kalmışlardır. 

3-VERİLECEK HİZMETLER VE ŞARTLAR 

Firmanın hizmet verdiği tüm ürünlerden baro ilgilisine indirimli fiyat uygulanmasını firma taahhüt eder, 

firma ilgiye hizmet sunma yönetimi dahilinde ise indirim kartı ibraz eder, ya da barodan teyit bilgisi 

talep ederek ya da kayıtlı avukat sicil listesi alarak indirim uygular, baro kişisine sunulan tüm hizmetler, 

özen ve itina içinde gerçekleştirilir. 

4-ÖDEMELER 

FİRMA tarafından verilen tüm ürünler bedeli karşılığında sunulacak olup, hizmetten ve satıştan 

yararlanan baro kişisi bu ürünün bedeline muhataptır. Hizmetten yararlanan baro kişisi aldığı ürünün 

bedelini FİRMANIN ödeme yöntemlerine göre ödeyecektir. Baronun ödemeler ve hizmet sunulması ile 

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-SÖZLESMENİN SÜRESİ 

İş bu söz leşme imza edildiği 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. İndirim ve hizmet Sözleşmesi ile ilgili hiçbir 

mali yük bulunmamakta, vergi resim ve harçtan muaf tutulmaktadır. 

İki nüsha tanzim edilmi · . 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA 



RAMADA. 
RES ORT av WY NOHAM 

UNYE 

PROTOKOL 

1. TARAFLAR 

Bu proto~ol 24/12/2021 tarihinde aşağıda açık adları ve faaliyet gösterdikleri adresleri belirtilen taraflar 
arasında ımzalanmıştır. 

AÇIKADI FAALİYET GÖSTERDİĞİ ADRES 

ŞENLER ENERJİ MAD. TAR. (Sözleşmede "Ramada 

TUR. İNŞ. NAK. GIDA SAN. Resf?_rt By Wyndham Atatürk Mah. Devlet Sahilyolu Cad. No: 230 

VE TİC. LTD. ŞTİ. Unye " olarak Ünye/Ordu 
anılacaktır.) 

ORDU BAROSU (Sözleşmede Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı No:515 52200 
"ORDU BAROSU" BAŞKANLIĞI 
olarak anılacaktır.) 

Altınordu / Ordu 

2. SÖZLEŞME KONUSU, TEKNİK TERİM VE KAVRAMLAR, SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK 
SÜRESİ 

2.1 Sözleşmenin konusu, Ramada Resort By Wyndham Ünye tarafından, MORDU BAROSUM 
üyelerinin, onların birinci dereceden yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba, kardeş) Otel Konaklama 
yiyecek - içecek, SPA, Düğün ve özel gün hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin koşulların 
düzenlenmesidir. 

2.2 Bu sözleşme 31/12/2022 tarihine kadar geçerlidir. Belirlenen süre sonunda tarafların mutabakatı 
ile yeni sözleşme tanzim edilmediği takdirde sözleşme sona erer. 

2.3 Taraflar, bu sözleşmede düzenlenmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda bu 
sözleşmeyi bitim tarihini beklemeksizin yapacağı yazılı bildirimle tek taraflı feshetme hakkına 
sahiptir. Tarafların sözleşmenin gerçekleşmemesinden doğan menfi ve / veya müspet zararlarını 
talep etme haklan saklıdır. 

3. RAMADA RESORT BY WYNDHAM ÜNYE HOTEL'İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.1 Sözleşme süresi boyunca ve sonrasında ORDU BAROSU'nun tüm beklentilerini ve hassasiyetlerini 
saygı ile karşılamayı, ORDU BARO~U'nun kamuoyundaki itibarını, prestijini korumak ve 
yükseltmek için gerekli özeni göstermeyı, ORDU BAROSU'nun mesleki sırlarını hiçbir ortamda 
ifşa etmemeyi, bu konuda her türlü tedbiri almayı kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşmeden doğan 
işbirliğinin basında, kurumsal web sayfasında ve sosyal medyada .haber niteliği taşıyacak şekilde 
sunulmasında da aynı dikkat ve özeni göstermeyi kabul ve taahhüt eder. 

3.2 Sözleşme süresi boyunca ORDU BAROSU'nun üye ve birinci dereceden yakınlarına Otel 
Konaklama, yiyecek - içecek hizmetleri, SP A hizmetlerini belirlenen standartlar ölçüsünde vermeyi 

kabul ve taahhüt eder. 
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4. ORDUBAROSU'NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4· 1 ~~zleşme süresi boyunca ve sonrasında Ramada Resort By Wyndbam Ünye kamuoyuodaki 

ıtıb~: prestijin! korumak için gerekJi özeni göstermeyi, Ramada Res~rt ~ By ~~dham 

Ünye nın mesleki sırlarını hiçbir ortamda ifşa etmemeyi, bu konuda her torlu tedbın almayı 

kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşmeden doğan işbirliğinin basında, kurumsal web sayfasında v~ 

sosyal medyada haber niteliği taşıyacak şekilde sunulmasında da aynı dikkat ve özeni göstermeyı 

kabul ve taahhüt eder. 
4.2 Ramada Resort By Wyndbam Ünye'nin bu protokol gereği MORDU BAROSU'nun"" 

üyelerine ya da mensuplarına tanıtım, duyuru, bilgilendirme yapabilmesi için gerekli kolaylıklan 

sağlar ve destek olur. 

4.3 Firma çalışanları ve yakınlan Ramada Resort By Wyndbam Ünye'den alacakları Konaklama, 

Yiyecek İçecek ve Spa Hizmetinden faydalanabilir. 

5. ÜCRET 

Konaklama, Spa & Welness, Düğün Hizmetleri: 

Sözleşme kapsamındaki ORDU BAROSU üyeleri için Dönemsel fiyatlardan % 10 indirim sağlanacaktır. 

İndirimlerden ORDU BAROSU üyelerinin birinci ve ikinci derece yakınları (anne, baba, eş, çocuk, 

kardeş) faydalanabilir. Otel misafiri ve yakınının, bu indirimlerden faydalanabilmesi için perso~~I kimlik kartı ya 

da ORDU BAROSU üyesi olduğunu gösteren bir belgeyi Ramada Resort By Wyndbam Unye'ye sunması 

gerekmektedir. 

6- YETKİLİ MAHKEME 
Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Ünye mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. 

7- YAZIŞMA ADRESLERİ 

Taraflarca bu sözleşme ile ilgili tüm bildirimler aşağıda belirtilen yazışma adreslerine yapılır. 

RAMADA RESORT BY WYNDHAM ÜNYE ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI 

HOTEL YAZIŞMA ADRESİ YAZIŞMA ADRESİ 

ŞENLER ENERJİ MAD. TAR. TUR. İNŞ. NAK. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI 

GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

Atatürk Mah. Devlet Sahilyolu Cad. No: 230 Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı No:515 52200 

Ünye/Ordu Altınordu / Ordu 

Telefon: O 452 323 16 66 Telefon: 0090 452 214 Ol 37 - 38 

E-Posta: info(@,ramadaun}'.e.com baro(a),ordubarosu .org. tr 

İşbu sözleşme toplam 7 _(Yedi) madde ve ekler hariç 2 (İki) sayfadan ibaret olup I (Bir) nüshası 

Ramada Resort By Wyndham Unye'ye, l (Bir) nüshası da ORDU BAROSU BAŞKANLIĞl'nda kalmak 

üzere 2 (İki) nüsha olarak tanzim edilmiştir. 24/12/2021 

RAMADA RESORT BY WYNDHAM ÜNYE ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA 

ADINA İMZALAYAN İMZALAYAN 

Volkan ÖZDOĞAN Sibel TORUN 

Genel Müdür Başkan 

~ 



MEDİ TUR SAĞ. TUR. LTD. ŞTİ İ-ORDU BARO BAŞKANLIĞI 

MADDEl-TARAFLAR 

İş bu sağlık hizmetleri PROTOKOLÜ MEDİ TUR SAĞ. TUR. L TD.STİ (PROTOKOL içerisinde 

sadece"DENT-İNN ÖZEL ORDU AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ" olarak anılacaktır.) ile diğer 

tarafta ORDU Barosu Başkanlığı( bundan böyle Ordu Barosu olarak amlacaktır.) arasında hüküm ve 

şartlarla düzenlenerek imzalanmıştır. 

Tebligat Adresi; 

ORDU BAROSU ile yapılması halinde; 

Unvan ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI 

Adres : Dunıgöl Malı.Atatürk Bulvarı 5 IS.SOK. AL TINORDU ORDU 

Telefon : O 452 214 Ol 37 

Fax : O 452 214 01 38 

E-Mail :baro@ordubarosu.org.tr 

DENT-İNN ÖZEL ORDU AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ'ne yapılması halinde; 

Unvan 

Adres 

Telefon 

Fax 

E-Mail 

WHATSAPP CEP 

İNSTAGRAM 

: DENT-İNN-AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 

: Yeni Malı. 313 Sok. No: 11/A ALTINORDU/ORDU 

: 04522101019 

:O 452 210 10 20 

: reklam(@dent-inn .com.tr 

:O 546 112 04 52 

:dentinnordu 
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V 
MADDE 2-PROTOKOL KONUSU 

İş bu PROTOKOL konusu; Dent-inn Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin ORDU BAROSU BAŞ~IĞINA 
bağlı Üye, Personel ve 1. Derece yakınlarına (anne, baba, eş, çocuk) Dent-inn Ağız ve Dış Sağlığı 

Merkezine sağlık hizmeti alma amaçlı müracaatları halinde üye, personel ve 1. Derece yakınlarına (anne, 

baba, eş, çocuk) Ağız ve diş tedavileri Dent-inn Ağız ve Diş Sağlığı Merkezin'den talep etmiş olduğu ve 

bu protokol ekinde yer alan sağlık hizmetlerinden Dent-inn Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine, Ordu Barosu 

Kurum kimliğinin ( BAROKART) ibrazı halinde PROTOKOL de tanımlı indirimden 

yararlanabilmesi şartlarının belirlenmesinden ibarettir. 

MADDE3-KOŞULLAR 

1. Dent-inn, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet talebinde bulunan ORDU BAROSU üyeleri, personeli 

ve 1. Derece yakınları (anne, baba, eş, çocuk) Dent-inn Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvurmaları 

halinde BAROKART ın ibrazını ister, doğruluğunu, TC Kimlik ile karşılaştırarak ve gerektiği halde ORDU 

BAROSUNDAN provizyon alarak teşhis eder. Provizyon 04522140137 nolu telefon ile çok gerekli 

durumlarda yazılı ya da baro@ordubarosu.org.tr e posta adresi üzerinden yapılabilir. 

2. Dent-inn Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hastalara sunduğu hizmet karşılığında ilgiliden nakit 

veya kredi kartı ile ödeme talep eder, ORDU BAROSUNUN hiçbir mali sorumluluğu ve 

yükümlülüğü, taahhüttü olmadığı gibi tahsil edilmemiş hizmet alacaklarından da yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. BAROKART ı ibraz eden ya da yakını olduğunu ispat eden ilgili Dent-inn'in 

ORDU BAROSU üyeleri ve çalışanların birinci derecede yakınları ile imza edilen bu 

PROTOKOL' de tanımlı indirimlerden otomatik olarak faydalanır. 

3. Dent-innAğız ve diş Sağlığı Merkezi iş bu PROTOKOL kapsamında sağladığı hizmetlerin bedelini 

PROTOKOL hükümlerine göre hizmeti sunduğu ORDU BAROSU üyeleri ve 1. Derece yakınlarından 

(anne, baba, eş, çocuk) tahsil edecektir. ORDU BAROSU nun hiç bir mali sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Hizmet veren tahsilat için ORDU BAROSU nu hiç bir şekilde muhatap alamaz. 

4. ORDU BAROSU tarafından Dent-inn Ağız ve Diş Sağlığı Merkezin'den indirimli sağlık hizmeti 

alabilmeleri için Üye, Personellerine BAROKART lannı teslim eder. BAROKART sahibinin ! .dereceye 

yakını olduğunun ispatı ilgiliye aittir. 

MADDE 4- FATURALANDIRMA-ve İNDİRİM ŞARTLARI 

ORDU BAROSU üyeleri, personeli ve 1. Derece yakınlarına (anne, baba, eş, çocuk) 

başvurularda; 

-Tüm branşlarda muayene ücreti için ve röntgen grafilerinden üyeler ve ı De kı ı • rece ya o anna 

(anne, baba, eş, çocuk) % 20 indirim uygulanacaktır. 

-P AN?ROMİK gibi ileri görüntüleme tetkiklerinden %20 indirim uygulanacaktır. 

-EKLI Tedavi türü ve ücret listesindeki hizmet bedellerinden %20 indirı"mde l kt 
.. .. 

n yarar anaca ır. 

-Tum odemeler hastadan ve hasta yakınından talep edilecektir. Üceti alınma . 

d"l · h · l d mış ya da tahsil 

e ı memış ızmet er en ORDU BAROSU sorumlu olmadığı gibi ücreti tahsil edilm d" ~ · . 

h. · ·1· ·1m k . e ıgı takdırde 

ızmetın ven ıp ven eme aran tamamen Dent-Inn ağız ve diş sağlığı merkezinin k 

uygulamasına bağlıdır. 
arar ve 
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MADDE 5- SÜRE VE FESİH 

İş b~ PROTOKOL iki nüsha olarak tanzim edilir. 17.11.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği 
şekilde kabul edilmiş olup, bir yıl süre ile geçerli olacak, PROTOKOL' ün bitmesinden bir ay önce 

taraflardan biri yazılı olarak fesih ihbarında bulunmadıkça bir yıl süre ile kendiliğinden uz.ayacaktır. 

P~otoko~ süresi içerisinde taraflardan herhangi biri bir ay önceden karşı tarafı bilgilendirerek herhangi 
bır cezaı şart aranmaksızın fesih hakkına sahiptir 

MADDE 6- GİZLİLİK 

Bu PROTOKOL ve tüm ekler hakkında PROTOKOL sırasında ve sonrasında her ne suretle olursa olsun 
Dent-inn Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve şirket birbirleri hakkında üçüncü kişilere KVKK hüküınleride 
nazara alınarak bilgi ve belge aktarımı yapamaz. KVKK uyarınca üye,personel ve 1. Derec eyakınlarına ait 
liste verilemez, bunun yerine tüm işlemler ilgili tarafından ORDUBAROSU kurum kimliğinin ibrazı,TC 
kimlik ile karşılaştırılması ve gerektiği hallerde ORDU BAROSU provizyonu ile halledilir. Tanıtım ve bilgi 
amaçlı ORDU BAROSU üye, personel ve 1. Derece yakınlarına gerekli duyurulan sms ya da sosyal medya 
üzerinden yapar, bu protokolde yer alan indirimler kamuoyuna açıkça sunulamaz, Başvuru ve sonuçlan ile 
ilgili iş ve işlemler tamamen hizmet alan ve hizmet veren arasındadır. Her türlü bilgi ve belge tam bir gizlilik 
içinde saklanır ve sadece ilgili kuruluşun belirttiği ve/veya kişilere kanuni gereklilik halinde, tarafların da 
onayı halinde bilgi verilir. 

İş bu PROTOKOL 3 sayfa ve 1 sayfa hizmet tür ve bedellerini gösterir tabla ile 6 maddeden oluşmuş 
olup iki nüsha halinde tanzim edilmiştir. Taraflarca 17.11.2021 tarihinde okunup kabul edilerek imza 
altına alınmıştır. 

DENT-İNN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ORDU BARO BAŞKANLIĞI 

1 ADET HİZMET TÜRÜ VE ÜCRETLENDİRME İLE İNDİRİ GÖSTERİR LİSTE 
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·W- 2021 YILI 

dent-inn TEDAVİ ÜCRETLERİ 

Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 

SN AÇIKLAMA 

1 DİŞ HEKİMLİ~İ MUAYENESİ 

2 DİŞ RÖNTGEN FİLMİ 

3 DİŞ ÇEKİMİ 

4 KOMPLİKASYONLU DİŞ ÇEKİMİ 

5 AMALGAM DOLGU 

6 KOMPOSİT DOLGU (KİMYASAL-IŞIKLI) 

7 KANAL TEDAVİSİ VE DOLGUSU 

8 DETERTRAJ (DİŞ TAŞI TEMİZLİ~İ-ALT ÜST ÇENE) 

9 FİSSÜR ÖRTÜLMESİ(SEALANT-TEK DİŞ) 

10 ZİRKONYUM 

11 VENEER KRON (PORSELEN) 

12 ALT-ÜST TOTAL VE PARSİYEL PROTEZ 

13 TAMİR (AKRİLİK PROTEZLER, KiRiK VE ÇATLAK) 

14 KURON SÖKÜMÜ (TEK SABİT ÜYE) 

15 KURON SİMANTASYONU (TEK SABİT ÜYE) 

16 SÜRGÜ TEK ÇENE 

17 İMPLANT (SERTİFİKALI VE 10 YIL GARANTİLİ) 

18 İMPLANT ÜSTÜ METAL DESTEKLİ KRON 

19 İMPLANT ÜSTÜ ZİRKONYUM 

20 LAMİNA (YAPRAK DİŞ) 

ÜCRETLERE %8 K.D.V. DAHİLDİR. 

DENT-İNN 

A~IZ VE DİŞ SA~Ll~I MERKEZİ 

KAŞE/İMZA 

, tK TURI 
dent-inn 
Öze l O rdu Agız v e 01 $ Saglıg ı M e rk e1 i 

ı..t ET LT D 
n No : 11 /A 

e ı DLI 
37 1830 O 

ersis V O .6141 43718 
Köprübaş ı · · · • • ı r • , ; 

%20 INDİRİM 

o,ooı o,oo, 

100,00tı so,oo, 
1so,ooı. 120,00tı 

400,00ı 320,00t 

450,00t 360,00t 

300,00t 240,00t 

650,00t sıo,ooı 

300,00t 240,00t 

12s,ooı 100,ooı 

1.200,ooı 960,00tı 

600,ooı 480,00t 

s.ooo,ooı 4.000,00tı 

380,00ı 305,00t 

150,00 t, 120,ooı 

100,00tı so,ooı 

1.000,ooı 800,00tı 

ı.soo,ooı 2.000,ooı 

700,00tı 560,00tı 

1.200,00 t, 960,00t 

1.soo,ooı 1.200,00tı 

ORDU BARO BAŞKANLl~I 

KAŞE /İMZA 

s-ıı,,.w,__ 

&JılleU\ 
StbeJ -t 4>R.uv 
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ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI - NOVA GÜZELLİK MEKEZİ iNDiRiM SÖZLEŞMESi 

1-SÖZLESMENiN TARAFLAR! 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI- (BARO DiYE ANILACAK} 

NOVA GÜZELLİK MERK . Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı No 515 ALTINORDU - ORDU 

D .. EZI( kadın/erkek) - (FİRMA olvE ANILACAK) 0452 502 1166-538 090 54 97 

urugol Mah. l070 Nolu Sok. Bulvarpark Sitesi D Blok No.1 AL TINORDU -ORDU 

www .ordunovaguzellikmerkezi.com 

2-SÖZLESMENiN KONUSU 

Baroya kayıtlı· üve St · A k 
' 

1 aıver vu at, Personel ve 1. derece yakınlarına FİRMADAN alacakları ve firma 

bünyesinde sunulan Kuaför ve ·· ıı·k h. 1 • • d' • .., · ı d 
guze ı ızmet erı ın ırım uygulanması hakkında aşagıdakı şar

t ar a 

serbest iradeleri ile mutabık kalmışlardır. 

3-İSKONTO 

FİRMA tarafından hizmeti verilen tüm Kuaför ve güzellik hizmetlerinde,( Manikür pedikür-Boya 

kesim-Ombre-Lazer epilasyon-Cilt bakımı-Mezoterapi-Kaş-Makyaj-Agda-Kalıcı oje-Perma-Röfle gibi) 

firmanın normal talep ettiği satış fiyatı üzerinden %15 indirimli, fiyat uygulanacaktır. 

4-VERİLECEK HİZMETLER VE ŞARTLAR 

Firmanın hizmet verdiği tüm olanaklardan güzellik salonu fiziki imkanı da göz önünde bulundurularak 

baro ilgilisine indirimli fiyat 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 BAROKART ibrazı ile 

indirim uygular, baro kişisine sunulan tüm hizmetler, özen ve itina içinde gerçekleştirilir ve firmadan 

Baro ilgilisi randevu talep ederek randevu tarihine göre hizmeti alır. 

5-ÖDEMELER 

FİRMA tarafından verilen tüm hizmetler, bedeli karşılığında sunulacak olup, hizmetten ve satıştan 

yararlanan baro kişisi bu hizmetin 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. 

6-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

iş bu sözleşme 19.11.2021-19.11.2022 tarihleri arası ?~~ak üzere (1) bir _yıl geçerlidir. süre biti~i~~e 

sözleşme herhangi bir ihbara gerek kalmadan kendılıgınden sona ermış sayılır. taraflardan bırının 

sözleşme bitiminin 15 gün önce yazılı talebi veya tarafları~ karşılıklı a~laşmalı halinde sözleşme aynı 

şartlar altında kendiliğinden 1 yıl süre ile yenilenmiş olur. indirim ve hızmet Sözleşmesi ile ilgili hiçbir 

mali yük bulunmamakta, vergi resim ve harçtan muaf tutulmaktadır. 

İki nüsha tanzim edilmiştir. 
FİRMA YETKİLİSİ 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA 

NOVA GÜZELLİK MERKEZİ 
AV.SİBEL TORUN 

ORDU BAROSU BAŞKANI 



PROTOKOL 

1.TARAFLAR 

Bu protokol 14.01.2022 tarihinde aşağıda açık adları ve faaliyet gösterdikleri adresleri 

belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır. 

AÇIK ADI FAALIYETGOSTERDIĞI ADRES 

Sarmaşık Kaplıcası (Sözleşmede Ilıca Mah. Fatsa/Ordu 

Termal Tesisleri Turz. Tic. "Fatsa Termal Spa 

Ltd. Şti. Otel" olarak 

anılacaktır.) 

ORDU BAROSU {Sözleşmede Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı 

BAŞKANLIĞI "Ordu Barosu" No:515 Altınordu/Ordu 

olarak anılacaktır) 

2.SÖZLEŞME KONUSU, TEKNİK TERİM VE KAVRAMLAR, SÖZLEŞMENİN 
GEÇERLİLİK SÜRESİ 

2.1 Sözleşmenin konusu, Fatsa Termal Spa Otel tarafından, MORDU BAROSLJAA 

üyelerinin, onların birinci dereceden yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba, kardeş) Otel 

Konaklama yiyecek, içecek, SPA hizmetleri ve özel toplantı ve gün hizmetlerinden 

yararlanabilmelerine ilişkin koşulların düzenlenmesidir. 

2.2 Bu sözleşme 31.12.2022 tarihine kadar geçerlidir. Belirlenen süre sonunda 

tarafların mutabakatı ile yeni sözleşme tanzim edilmediği takdirde sözleşme sona erer. 

2.3 Taraflar, bu sözleşmede düzenlenmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 

durumunda bu sözleşmeyi bitim tarihini beklemeksizin yapacağı yazılı bildirmekle tek 

taraflı feshetme hakkına sahiptir. Tarafların sözleşmenin gerçekleşmesinden doğan 

menfi ve/ veya müspet zararlarını talep etme hakkı saklıdır. 

3.FATSA TERMAL SPA OTEL'İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.1 Sözleşme süresi boyunca ve sonrasında ORDU BAROSU'nun tüm beklentilerini 

ve hassasiyetlerini saygı ile karşılamayı , ORDU BAROSU'nun kamuoyundaki itibarını, 

prestijini korumak ve yükseltmek için gerekli özeni göstermeyi, ORDU BAROSU'nun 

mesleki sırlarını hiçbir ortamda ifşa etmemeyi, konuda her türlü tedbir almayı kabul ve 

taahhüt eder. Bu sözleşmeden doğan işbirliğinin basında, kurumsal web sayfasında 

✓e sosyal medyada haber niteliği taşıyacak şekilde sunulmasında da aynı dikkat ve 

Szeni göstermeyi kabul ve taahhüt eder. 

3.2 Sözleşme süresi boyunca ORDU BAROSU'nun üye ve birinci dereceden 

ıakınlarına Otel, Konaklama, yiyecek, içecek hizmetleri, SPA hizmetlerini belirlene 

,tandartlar ölçüsünde vermeyi kabul ve taahhüt eder. n 

ı.ORDU BAR MLÜLÜKLERİ 

SAR · AS I 
TERM ·.TD. ŞTI. 

Tel: 4,: · ı;.~. 3 52 9'4 
Il ı ; Ordu 

.. '16308 
----- -



ORDU ÖZEL SİSTEM KOLEJİ EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş 

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

.. İ~~u sözleşme protokolü'nün Ordu Özel Sistem Koleji Eğitim Hizmetleri A. Ş bünyesinde faaliyet 

goSteren Ozel Ordu Sistem Koleji ile Ordu Barosu Başkanlığı arasında üyelerinin ya da çalışanlarının okul 

grubundaki çocuklarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla .. /.. / .... tarihinde düzenlenmiştir . 

Buna göre; 

1· Özel Ordu Sistem Koleji tarafından Ordu Barosu Başkanlığı üyelerinin /çalışanlarının 1-12. Sınıf 

grubunda yer alan öğrencilerinin 2022-2023 öğretim yılı eğitim ücretinde, % 30 oranında indirim 

uygulanacaktır. 

2. 2021-2022 öğretim yılı ikinci döneminde özel bir indirim uygulanacaktır. 

3. Taksitli ödemelerde ücretler; kredi kartına 1 peşin + 5 eşit taksitle, son ödemesi her yılın 15 Ocak 

tarihini geçmeyecek şekilde 6 eşit taksitle tahsil edilir. özel Ordu Sistem Koleji'nin çalıştığı banka ya da 

bankalara veli tarafından EFT, havale yapılarak da ödeme alınır. 

4. Bir sonraki eğitim öğretim yılı için artışlar, Milli Eğitim Bakanlığı özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliği'nin Hükümleri'nin ön gördüğü oranlarda yapılacaktır. 

5. Yemek,servis, kitap, kıyafet, ücretli sosyal etkinlikler ücrete tabi değildir. 

6. Protokol öncesi kayıt yaptıran üyeler/çalışanlar bu kapsamda yeniden değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7. Dönem öncesi veya içerisinde öğrencinin yasal mücbir sebepler dışında okuldan ayrılması durumunda, 

öğrenci velisi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 56. Maddesi ':'Yarınca 

ücretinin % 10' u kadar kısmını okula yapar. 

8. Özel Ordu Sistem Koleji'ne yapılacak öğrenci ödemelerinden Ordu Barosu Başkanlığı sorumlu değildir. 

9. Anlaşma Protokolünden yararlanabilmek için üyelerin/çalışanlarının Ordu Barosu Başkanlığı idare 

yönetiminden onaylı bir belge ya da üye veya çalışcın olduklarını gösteren tanıtım kartı istenecektir. 

10. Anlaşma Protokolü yapıldıktan sonra Ordu Barosu Başkanlığı anlaşmaya ilişkin duyuruları kendine ait 

sosyal medya hesapları, sms veya mail gibi her türlü haberleşme yoluyla üyelerine/çalışanlarına 

ulaştırıp, paylaşabilirler. 

Okulumuzdan randevu alarak, kurum yöneticilerimiz ile görüşüp ayrıntılı bilgi alarak kayıt işleminizi 

gerçekleştirebilirsiniz. 

Ordu Barosu Başkanlığı 

Cumhuriyet M. Mustafa Kemal Bulvarı No: 202 Altınordu/ Ordu Tel: 0(452) 888 74 44 



Dr. Yücel BAŞTÜRK Kliniği -ORDU BARO BAŞKANLIĞI 

MADDE 1- TARAFLAR 

İş bu sağlık hizmetleri PROTOKOLÜ Dr. Yücel BAŞTÜRK Kliniği (PROTOKOL içerisinde 
sadece"Dr. Yücel BAŞTÜRK" olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ORDU Barosu Başkanlığı( bundan 
böyle Ordu Barosu olarak anılacaktır.) arasında hüküm ve şartlarla düzenlenerek imzalanmıştır. 

Tebligat Adresi; 

ORDU BAROSU ile yapılması halinde; 

Unvan ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI 

Adres : Durugöl Mah.Atatürk Bulvarı 515.SOK. AILTINORDU ORDU 

Telefon :04522140137 

Fax : O 452 214 Ol .38 

E-Mail : baro@ordubarosu.org. tr 

Dr. Yücel BAŞTÜRK'ne yapılması halinde; 

Unvan 

Adres 

Telefon 

Fax 

E-Mail 

WHA TSAPP CEP 

İNSTAGRAM 

: Dr. Yücel BAŞTÜRK Kliniği 

: Akyaı:ı Mah. Atatürk Bulıvan No: 347 kat 2/5 AIL TIN ORDU/ORDU 



MADDE 2-PROTOKOL KONUSU 

~~ bu PROTOKOL konusu; Dr. Yücel BAŞTÜRK Kliniğinin ORDU BAROSU BAŞKANLIĞINA bağlı 

Uye, Personel ve 1. Derece yakınlarına (anne, baba, eş, çocuk) Dr. Yücel BAŞTÜRK Kliniği sağlık 

hizmeti alma ama~_lı müracaatları halinde üye, personel ve 1. Derece yakınlarına (anne, baba, eş, çocuk) 

Dr. Yücel BAŞTURK'den talep etmiş olduğu ve bu protokol ekinde yer alan sağlık hizmetlerinden Dr. 

Yücel BAŞTURK Kliniği , Ordu Barosu Kurum kimliğinin ( BAROKART) ibrazı halinde 

PROTOKOL de tanımlı indirimden yararlanabilmesi şartlarının belirlenmesinden ibarettir. 

MADDE 3- KOŞULLAR 

1. Dr. Yücel BAŞTÜRK Kliniği hizmet talebinde bulunan ORDU BAROSU üyeleri, personeli ve 1. 

Derece yakınları (anne, baba, eş, çocuk) Dr. Yücel BAŞTÜRK Kliniği başvurmaları halinde 

BAROKART ın ibrazını ister, doğruluğunu, TC Kimlik ile karşılaştırarak ve gerektiği halde ORDU 

BAROSUNDAN provizyon alarak teşhis eder. Provizyon 04522140137 nolu telefon ile çok gerekli 

durumlarda yazılı ya da baro@ordubarosu.org.tr e posta adresi üzerinden yapılabilir. 

2. Dr. Yücel BAŞTÜRK Kliniği, hastalara sunduğu hizmet karşılığında ilgiliden nakit veya kredi 

kartı ile ödeme talep eder, ORDU BAROSUNUN hiçbir mali sorumluluğu ve yükümlülüğü, 

taahhüttü olmadığı gibi tahsil edilmemiş hizmet alacaklarından da yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

BAROKART ı ibraz eden ya da yakını olduğunu ispat eden ilgili Dr. Yücel BAŞTÜRK Kliniği 

ORDU BAROSU üyeleri ve çalışanların birinci derecede yakınları ile imza edilen bu 

PROTOKOL'de tanımlı indirimlerden otomatik olarak faydalanır. 

3. Dr. Yücel BAŞTÜRK Kliniği iş bu PROTOKOL kapsamında sağladığı hizmetlerin bedelini 

PROTOKOL hükümlerine göre hizmeti sunduğu ORDU BAROSU üyeleri ve 1. Derece yakınlarından 

(anne, baba, eş, çocuk) tahsil edecektir. ORDU BAROSU nun hiç bir mali sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Hizmet veren tahsilat için ORDU BAROSU nu hiç bir şekilde muhatap alamaz. 

4. ORDU BAROSU tarafından Dr. Yücel BAŞTÜRK Kliniği'den indirimli sağlık hizmeti alabilmeleri 

için Üye, Persone11erine BAROKART !arını teslim eder. BAROKART sahibinin ! .dereceye yakını 

::>lduğunun ispatı ilgiliye aittir. 

\1ADDE 4- FATURALANDIRMA-ve İNDİRİM ŞARTLARI 

ORDU BAROSU üyeleri, personeli ve 1. Derece yakınlarına (anne, baba, eş, çocuk) 

başvurularda; 

-Tüm ödemeler hastadan ve hasta yakınından talep edilecektir. Üceti alınmamış ya da tahsil 

edilmemiş hizmetlerden ORDU BAROSU sorumlu olmadığı gibi ücreti tahsil edilmediği 

takdirde hizmetin verilip verilmeme kararı tamamen Dr. Yücel BAŞTÜRK Kliniği karar ve 

uygulamasına bağlıdır. 

2 
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MADDE 5- SÜRE VE FESİH 

İş bu PROTOKOL iki nüsha olarak tanzim edilir. ı 9.11.202 ı tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği 

şekilde kabul edilmiş olup, bir yıl süre ile geçerli olacak PROTOKOL' ün bitmesinden bir ay önce 

taraflardan biri yazılı olarak fesih ihbarında bulunmadık~a bir yıl süre ile kendiliğinden uz.ayacaktır. 

P~otoko! süresi içerisinde taraflardan herhangi biri bir ay önceden karşı tarafi bilgilendirerek herhangi 

bır cezaı şart aranmaksızın fesih hakkına sahiptir 

MADDE 6- GİZLİLİK 

Bu PROTOKOL ve tüm ekler hakkında PROTOKOL sırasında ve sonrasında her ne suretle olursa olsun 

Dr. Yücel BAŞTÜRK Kliniği üçüncü kişilere KVKK hükümleride nazara alınarak bilgi ve belge aktarımı 

yapamaz. KVKK uyarınca üye,personel ve ı. Derece yakınlarına ait liste verilemez, bunun yerine tüm 

işlemler ilgili tarafından ORDUBAROSU kurum kimliğinin ibrazı ,TC kimlik ile karşılaştırılması ve 

gerektiği hallerde ORDU BAROSU provizyonu ile halledilir. Tanıtım ve bilgi amaçlı ORDU BAROSU 

üye, personel ve 1. Derece yakınlarına gerekli duyuruları sms ya da sosyal medya üzerinden yapar, bu 

protokolde yer alan indirimler kamuoyuna açıkça sunulamaz, Başvuru ve sonuçları ile ilgili iş ve işlemler 

tamamen hizmet alan ve hizmet veren arasındadır. Her türlü bilgi ve belge tam bir gizlilik içinde saklanır 

ve sadece ilgili kuruluşun belirttiği ve/veya kişilere kanuni gereklilik halinde, tarafların da onayı halinde 

bilgi verilir. 

İş bu PROTOKOL 3 sayfa ve l sayfa hizmet tür ve bedellerini gösterir tablo ile 6 maddeden oluşmuş 

olup iki nüsha halinde tanzim edilmiştir. Taraflarca 17.11 .2021 tarihinde okunup kabul edilerek imza 

altına alınmıştır. 

Dr. Yücel BAŞTÜRK Kliniği 
ORDU BARO BAŞKANLIĞI 

~ ~~iW --cO(LU() 

~ 

ı ADET HİZMET TÜRÜ VE ÜCRETLENDİRME İLE İNDİRİMİ GÖST
ERİR LİSTE 

3 
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( DR.YÜCEL BAŞTÜRK KLINl.ır.f I 

u F YAT LfSTESf 

• BOTOX (DYSPORT) 1000 TL 

• DUDAK DOLGUSU(RESTYLANE) 2500 TL 

• yOz DOLGULARI BfR T0 O . 
KULLANILACAKTIR) p 

2000 
TL (ARTFlLLER VOLUME ve ARTFfLLER UNfvERSAL 

• PARIS IŞIL TiSi SEANSI 1000 TL 3 SEANSI 3000 TL 

• SAÇ MEZOTERAPISI SEANSI 400 TL 

• MİGREN BOTOXU 1000 TL 

• KOLTUK Al Ti BOTOXU 2000 TL 

• YÜZ PRP SEANSI 600 n 

DR.YÜCEL BAŞTÜRK KLiNiĞi ORDU BAROSUNA ÖZEL KAMPANYA 

• BOTOX(DYSPORT} SABiT FIYATIMIZ 800 TL 

• DUDAK DOLGUSU SABlT FiYATIMIZ 2000 TL(RESTYLANE KİSS KULLANILACAKTIR) 

• YÜZ DOLGULARI BİR TÜPÜ 1750 TL(ARTFİLLER VOLUME ve ARTFİLLER UNİVERSAL 

KULLANILACAKTIR) 

• PAR İS IŞIL TiSi SEANSI 1000 TL OLUP 3 SEANSI 2500 TL 

• SAÇ MEZOTARAPf SEANSI 350 TL 

• MiGREN SOTOXU 800 TL 

• KOLTUK AL Ti TERLEME BOTOXU 1250 TL 

• YÜZ PRP SEANSI 500 TL'OfR. 

NOT:KAMPANYAMIZ 31 ARALIK 2021 TARiHiNE KADAR GEÇERLiDiR. 

ll sa 
Mua 

l: ri : 

• . . ·· ı 

Aky .. va rı 7 



DİAMOND SAĞLIKLI YAŞAM KLİNİĞİ 

Diamond sağlıklı yaşam kliniği ailesi olarak siz değerli Ordu BARO üye ve çalışanlarına özel; 

Masaj hizmeti: 

Klasik tüm vücut masajı, bölgesel masaj ve Medikal masaj 

Spor ve diyetisyen hizmeti: 

Ems body sistemi, aletli pilates ve diyetisyen 

Doktor hizmetleri: 

Kafa Akupunkturu, zayıflama ozonu, majör, minör ve rektal ozon, torbalama ozon, gençlik aşısı, enzim 

serum ile zayıflama ve güzellik,prp, cgf, hacamat ve mezoterapi (saç, yüz ve vücut) 

Azyoterapi hizmetleri: 

Manuel terapi, fizyoterapi 

Tüm hizmetlerimizde geçerli olmak üzere %10 indirim uygulamamız başlamıştır. 

~ 

-~'~ Ot• ıt-\\0 · 

~f!Jı, 
o~fıl~o . 

,ı.'(j 



ORDU BAROSU BAŞKANLl~I • MÜEZZINO~LU AVM ÜNYE FİRMASI İLE ÖZEL iNDiRiM SÖZLEŞMESİ 

1-SÖZLESMENiN TARAFLAR! 

ORDU BAROSU BAŞKANLl~I- (BARO DİYE ANILACAK) 

MÜEZZiNOĞ Durugöl_ Mah. Atatürk Bulvarı No 515 ALTINORDU -ORDU 

52300 
.. LU AVM -(SATICI DiYE ANILACAKJ Liseler Mah. Değirmen Yolu Sk. No:19 (53 10 km) 

Unye, ORDU 
' 

2-SÖZLESMENiN KONUSU 

Baro tüzel kişiliğine ve Baroya kayıtlı; Üye. Stajyer Avukat. Personel ve 1. derece yakınlarına SATICIDAN 

alacakları ve SATICI bünyesinde satışa sunulan mal ve ürünlerden indirim uygulanması hakkında 

aşağıdaki şartlarda serbest iradeleri ile mutabık kalmışlardır. 

3-İSKONTO 

SATICI tarafından SATILAN (Züccaciye,Hırdavat,Temizlik Malzemeleri,Elektirikli Küçük ev 

eşyaları, kırtasiye, plastik ev eşyaları) gruplarında ürün marka ve modeline 

bakılmaksızın satıcının ticari olarak talep ettiği satış fiyatı üzerinden %5 indirimli fiyat 

uygulanmasından ibarettir. 

4-VERİLECEK HİZMETLER VE ŞARTLAR 

SATICI, satış mağazasında satışa sunduğu tüm ürünleri stokları dahilinde baro ve baro ilgilisine indirimli 

fiyat uygulanmasını taahhüt eder, SATICI ilgiliye satış yöntemi dahlinde ise indirim kartı ibraz eder, ya 

da baro dan teyit bilgisi talep ederek ya da BAROKART ibrazı ile indirim uygular, baro kişisine yapılan 

tüm satışlar, özen ve itina içinde gerçekleştirilir, ticari kural ve kaideler çerçevesinde SATICININ genel 

çalışma prensipleri ile yürütülür. Ürünün ayıplı olması, ürünün satışından doğan vergisel yükümlülükler, 

ürün bedelinin tahsili konusu, ALIŞ ve SATIŞ işleminin asıl tarafları arasında belirlenir doğan 

anlaşmazlıkla Özel Hukuk hükümleri ile yürütülür, BARO hiçbir aşamasında taraf değildir. BARO, 

SATICININ indirim uygulayacağına ilişkin taahhüdünü BARO Kişisine SMS yada sosyal medya 

hesaplarından duyurmak ve bilgi vermekle yükümlüdür, BARO kişisini ilgili SATICI ya yönlendirmek 

,belirli bir satış KOT ASI ve talebi oluşturmakla yükümlü olmayıp, İndirimli ALIŞ ve SATIŞ tamamen BARO 

kişisi ve SATICI arasındaki rıza ile gerçekleştirilir. 

5-ÖDEMELER 

SATICI tarafından satılan tüm mal ve ürünler, bedeli karşılığında alım satma konu olur, satıştan 

yararlanan baro kişisi bu satışın bedeline bizzat muhataptır. Baro kişisi satın aldığı mal ve ürüne ilişkin 

bedeli SATICININ ödeme yöntemlerine göre ödeyecektir. Baronun ödemeler ve satışla ilgili hiçbir 

sorumluluğu bulunmamaktadır. SATICI hiç bir mal ve ürünün bedelinin barodan talep edemez, baro 

kişisinde hiç bir malın ve ürünün tedarik edilmesi ile ilgili barodan bir talepte bulunamaz. Veresiye işlem 

SATlCI nın inisiyatifi ile konu olacak alım ve satım işlemleri, Baro kişisi ile SATICI arasındaki özel hukuk 

hükümlerine göre yürütülür. Baronun tüm alım satım işlemlerinde( satış, ödeme, tahsil, vergi) hiçbir 

mali ya da hukuki sorumluluğu ve yükümlüğü bulunmamaktadır. 

6-SÖZLESMENİN SÜRESİ 

İş bu sözleşme 25.11.2021-25.11.2022 tarihleri arası olmak üzere (1) bir yıl geçerlidir. süre biti~i~~e 

sözleşme herhangi bir ihbara gerek kalmadan kendiliğinden sona ermiş sayılır. taraflardan bırının 

sözleşme bitiminin 15 gün önce yazılı talebi veya tarafların karşılıklı anlaşmalı halinde sözleşme aynı 

/) ~ ~ 



şartlar altında kendiliğinden 1 yı\ süre ile yenilenmiş o\ur. indirim Sözleşmesi i\e ilgili hiçbir mali yük , 1 resım ve harçtan muaf tutulmaktadır. 
bulunmamakta verg· · 

İki nüsha tanzim edilmiştir. 

FİRMA YETKİLİSİ ORDU BAROSU BAŞKANLl~I ADINA 

AV.SİBEL TORUN 
ORDU BAROSU BAŞKANI 
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