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Madde 1: KONU VE AMAÇ
Brı Pı'otokol; Kocaeli Serbest Mı_ıhasebeci Ma|i Müşavirleı, odası, iiyeleı"i, stajyerler! ve
ÇalıŞanlarına yönelik%L5 indirim uygulanması hususundaki işbirliğini kapsar.
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Bu protokolün tarafları:

Bİr tarafta Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi Edalı Sokak No:47 Alikahya_izmit
KOCAELİ aclresinde mııkİm Kocaeli Serh951 Mtıhasetıeci Mali Mli5avir|er orlası ile
diğer tarafta Osman Yılmaz Mah. İstanbul Cad. No:28 D.11 Gebze/KocAELı adresinde
mukim Uzman Diyetisyen Hilal Batmaz'dır.

Madde 3: TANIMIAR
Protokolde adı geçen:

KsMMMo; Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleı. odası'nı,
rİnlvlR; Uzman Diyetisyen HilaI Batmaz Beslenme ve Danışman!ık Merkezi,ni
ifade eder.

Madde 4:
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Oda, üyeler, stajyerler ve çalışanlar; FİRMA'nın bestenme ve diyet danışmanlık
nlzmetlerınoen lnoırımıı oıaral( iayciaianabiiır. Uyguianacak İncİirim oranı %l|'tir.
Üyeler, stajyerler ve ça!ışanlar, inCirim hakkından yararlanmak için KSMMMo'daki
:t:t:ilg:*: 3-teıi: 3:1ıtd ge7: i!ıı::k t=t:i :b::: et=e! :::::::d:d:: !;b:: be|İe
ibraz edilmedikçe indirim hakkından faydalanılamaz. KSMMMo, protokoIle itgili web
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Madde s: oiĞrn Husus]-AR

protokolün yürürlük süresi içerisinde hizmetin daha iyi yapılmasını sağlamak
üzere
tarafiar her zaman protokoicie cieğişikiik yapıimasını isteyebiiir. Ancak cieğişikiikier
taraf|arın karşı|ıklı varacağı yazılı mutabakat ile gerçekleştirilir.
Madde 6: ıHTILAFIAR|N HAtLl
iş bu pı,otoko!ün ./o!,umu ve u,;gulannasından doğacak he!. tü!.lü ihtilaf,n çözümünce
Kocaeli Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 7: PRoToKolüN süREsi
lŞbu protokolün süresi imza tarihinden itibaren 1 yıldır. Tarafların mutabakatı iie süre
uzaiıiabiiir. Taraiiarcian biri cjiieciiği zaman ve gerekçe beiirimeksizin işbu sözieşmeyi

tek taraflı o|arak feshedebilir. Bu halde karşı tarafın herhangi bir hak ve alacağı
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Madde a: yÜRüRı-Üı_üx
işbu protokol 8 (sekiz) maddeden ibaret olup; 22/3/2o22tarihinde imzalanmıştır.
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Ve FİRMA isbu protokoj hükümleri cercevesinde isbirliğini kabul ve taahhüt
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Besinler 1löcinlz, diyetiıliz keyrıniu

015un

verilen hizmetler:

l)

Her muayenede İNBOOY 270 vücut analizcihazı ile yağ, kas ve kilo ölçümü,

2) Vücut analizi yaprlan bireylere ihtiyacına uygun beslenme danışmanlığının
vÇıiiıııcsi vc tiiycı iisıÇsıııırr piarııaıuııası 1i-ıcsıcıuııc, sagıııtiı vc iaiıçı zayıianııa, spulgu
beslenmesi, kronik hastalıklarda beslenme, metabolik hastalıklarda beslenme, gebelikte
beslenme, emziklilikte beslenme, GAPS, FODMAP gibi fonksiyonel tıp beslenme
diızen l erin in

uy_gul anm ası )

3) Kronik veya metabolik hastalığ olan bireylerin tıbbi beslenme tedavisinin

dtizenlenip takip edilmesi,
4) Andumedic 3 Pro Andulasyon cihazı ile andulaslıon terapisi (Andulas_von terapi
sistemi kızıl ötesi lsııun ve mekanik titreşimlerin kombinasyonu sayesinde, insan vücudundaki
AT,D (adcnozin fiıfosfat) ürctimini aktiflcştinr. Bu i,o!!a, ,,ticuffaki ağilar azalir, kas vc iskclct
sistemi rahatlar, ödem atımı kolaylaşır, zayıflamak ve incelmek kolaylaşır, bağırsak
nareKeuen nlzlanü Ve KaDtZllK azaır.)
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6) Yurtiçi veya yurtiçi online beslenme danışmanlığ verilmesi.

{Jzman Di_yetislıen Hilal

BATMAZ

