
                                                                         

PROTOKOL  

 

 

1.TARAFLAR 

 

A- Belde Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ve 

Ticaret A.Ş(Sanayi Mahallesi Ömer TÜRKÇAKAL  Bulvarı NO:40/İZMİT)‘’ BELDE A.Ş’’ olarak ; 

B-Kocaeli Özel Emav Psikolojik Danışmanlık Merkezi (Kadıköy Mah. Atatürk Bulvarı No:97 D:7   

İzmit/Kocaeli)‘’ Emav Psikolojik Danışmanlık Merkezi ‘’ olarak anılacaktır.  

 

2. PROTOKOLUN KONUSU 

 

Belde A.Ş çalışanlarının bakmakla yükümlü bulundukları ve birinci derece yakınlarına ( anne, baba, 

eş, çocuk) Emav Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin verdiği ve protokolde belirtilen hizmetlerinden cari 

fiyatlar üzerinden belirli oranlarda indirimden yararlandırılmalarını kapsar. 

 

3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

3.1. Emav Psikolojik Danışmanlık Merkezi uyguladığı cari fiyat tarifesini uygulamayı kabul ve 

taahhüt eder. 

3.2. Belde A.Ş çalışanları Emav Psikolojik Danışmanlık Merkezince sunulan hizmetlerden BELDE 

AŞ’ye bağlı olduğunu gösterir, kartını Emav Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ne ibraz ederek 

indirimli olarak yararlanır. 

 

3.3. Verilen hizmetlerden dolayı oluşacak ücretler Emav Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ne ödenir. 

Bu bedellerin ödenmesinden dolayı BELDE A.Ş herhangi bir yükümlülük üstlenmez.  

 

3.4. İş bu protokoldeki şartların çalışanlara duyurusu BELDE AŞ’ye aittir.  

 

3.5. Belirtilen indirim oranları, 15.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.  

 

 

 



 

 

 

4. İNDİRİM ORANLARI 

İndirim uygulanacak hizmetler ve indirimli oranları şu şekildedir ; 

 

 

HİZMETLERİMİZ 

 

BELDE AŞ’ye ÖZEL 

 

BİREYSEL DANIŞMANLIK 

 

%40 İNDİRİM 

 

AİLE DANIŞMANLIĞI 

 

%40 İNDİRİM 

 

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI 

 

%40 İNDİRİM 

 

CİNSEL DANIŞMANLIK 

 

%40 İNDİRİM 

 

MESLEKİ DANIŞMANLIK  

 

%40 İNDİRİM 

 

TESTLER (Kişilik, dikkat-algı, zekâ testi 

vb). 

 

%40 İNDİRİM 

 

 

5. PROTOKOLUN SÜRESİ 

İşbu protokol 15.09.2020 tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacaktır ve aksi belirtilmediği sürece her 

yıl otomatik olarak tekrar edecektir. Taraflardan herhangi biri protokolün feshini bir (1)ay önceden yazılı 

olarak tebliğ etmek şartıyla tek taraflı olarak iptal edebilir. 

6. EK PROTOKOL YAPILMASI 

Uygulama esnasında bu protokolde belirtilmemiş hususlar meydana gelir ise ek protokol tanzim 

edilecektir. 



7.TEBLİĞAT 

Taraflar işbu protokolde bildirilen tebligat adreslerinin her türlü ihbar, ihtar ve yazılı beyanlar 

açısından kanuni tebligat adresleri olduğunu kabul eder. Protokolün yürüklüğünden sonra adres değişikliği 

olması halinde değişikliğin meydana geldiği günden itibaren karşı tarafa yazılı olarak bildirmediği sürece 

bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın, muteber ve usulüne uygun olarak sayılacağını kabul ve taahhüt 

eder.   

8. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ 

İşbu protokolün uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar öncelikle taraflar arasında sulhen 

çözülecek olup, uyuşmazlığın giderilmesi mümkün olmadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde 

Kocaeli Mahkemeleri ce İcra Daireleri yetkilidir.  

9. İşbu protokol üç sayfa ve 9 maddeden oluşmakta olup 10.09.2020 tarihinde iki nüsha halinde tanzim 

edilerek, imzalandıktan sonra birer nüsha taraflarca alıkonulmuştur. 

 


