
1. TARAFLAR

Bir tarafta İsmetpaşa Mah. Hasan Mevsuf Sok. No:23 Merke/Çanakkale adresinde bulunan

GÜLCE KIRTASiYE cevatpaşa Mah. 1. Çanakçılar Sok. No:4 Merkez/Çanakkale adresinde bulunan

ÇANAKKALE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAViRLER oDASI (klsaca "Çanakkale SMMMO")
aşağldaki şartlaİda mutabakata varmışlardlr.

2. PRoToKoL KoNUSU

İş bu protokol; Çanakkale SMMMO Personeli, Stajyerleri ve Üyeleri ile birinci derece yakınlarına, GÜLCE
KIRTASİYE tarafından verilecek 96 20 indirimli hizmetin kapsam, nitelik ve koşu|arının belirlenmesi ile

Çanakkale SMMMO'ya ait http://www.canakkale.smmmo.o!g.]!I intemet sitesinde duyurulmasına ilişkindir.

3. HIZMET KAPSAM VE oRANI

GÜLCE KIRTASiYE, Çanakkale SMMMO Personeli, Stajy€rleri ve Üyeleri ile birinci derece yakınlarına

verilecek Kırtasiye Ürünlerinde; % 20 indirim uygulayacaktır.

Çanakkale SMMMO Personeli, Stajyerleri ve Üyeleri ile birinci derece yakınları; yerilecek olan hizmetten Yo

20 indirimli olalak yararlanmak için Çanakkale SMMMO Üyesi, Stajyeri veya Çalışanı olduklarına dair kimlik

kartrnı veya mevcut durumlarını açıklayan bir belgeyi, tarafindan talep edilirse ibraz etmek

zorundadırlar.

İş bu protokol ile indirim oranları ve sağlanan avantajlar hakkında Çanakkale SMMMO; kendisine ait

bJlp;11_www,qaİakkal_e._smmmo.org.tr internet Sitesinde bilgilendirme yapacal«ır.

4. oDEME

[ş bu protokol konusu hizmet bedelleri, hizmeti alan kişiler tarafından ödenecek olup, Çanakkale SMMMO'
nun hizmet bedellerinin ödenmesi hususunda hiçbir yukümlülüğü bulunmamaktadlr.

5. PRoToKoL SÜRESi

iş bu protokol, 09/|2/20|9 - 3|/|212020 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Plotokolün sona

eımesinden l(bir) ay önce taraflardan biri tarafından yazılı olarak feshedilmediği takdirde, protokol

süresi aynı şartlarda l'er yıllık sürelerle uzar. Ancak Çanakkale SMMMO; l(bir) ay önceden yazılı olarak

haber vermek koşuIuyla protokolü hel zaman feshetme hakkına sahiptir.

PRoToKoL



6. TEBLicAT ADRESl

Yukarıda belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adlesleri olup, adres değişikliği yazılı olarak

diğeİ tarafa bildiıilmediği siirece bu adreslere yapılacak her türlü tebligat, kanuni bil tebligahn tüm

sonuçlarına haiz olacaktır.

7. YETKiLi MAHKEME

İş bu protokol'ün uygulanmasından doğabilecek her tüİlü ihtilaf halinde ÇanakkaIe Mahkemeleri ve

İcra Daiıeleri yetkilidir.

iş bu protokol 0g/l2/20|g tarihinde 7 madde halinde iki suret olarak imzalanmış; imzlandığl tarihte

de yoritİlüğ€ girmiştir.
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