
KTü TuRızM EĞıTiM vE uycuLAMA MERKEzi ixrisnoi işı-rrıuısi iı-e rnagzoN SERBEST

MUHASEBECa MALİ MUŞAVİRLER ODASİ

ARAsıNDA yApıLAN iş ainı-iĞi pnoroxoı-ü

Madde 1- TARAFLAR

Bir tarafta ı<ıÜ Turizm Eğitim Ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi ( kısaca rrUrVlİ ) ile

diğer tarafta Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (kısaca SMMM Odası) arasında

aşağıdaki belirtilen şekilde tam bir anlaşmaya varı|mıştır.

Madde 2- SÖZLEşMENİN KoNusU

iş bu sözleşmenin konusu KTÜ Turizm Eğitim Ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi'ndeki

mevcut otel, restoran ve kafeteryanın hizmet vermesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Madde 3- FAALiYET YERı

Havaalanı Altı Spor Tesisleri Yanı KTÜ Sahil Tesisleri Ortahisar / TRABZON adresindeki KTÜ

Turizm Eğitim Ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi ile KTÜ Kanuni Kampüsü Ortahisar / TRABZON

adresindeki KTÜ Turizm Eğitim Ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi Koru Şubesi'dir.

Madde 4- FAALİYET ALANı

KonakIama Hizmeti
Restoran Hizmeti
Kafeterya Hizmeti
Seminer Organizasyonu
Düğün, nişan vb. Organizasyonu
Mezuniyet Etkin]ik]eri ( balo, yemek vb.)

Madde 5- HAK VE YÜKÜMLÜı-Ürı-rn

a- Madde 3 de belirtilen faaliyet yerlerinde gerçekleştirilen faaliyetler TEUMİ'nin açık

olduğu gün ve saatte yapılmaktadır.

b_ Anlaşmalı olduğumuz kurum çalışanları, üyeleri ve üyelerin 1, Derece yakınları mevcut

indirimden faydanabilmeleri için güncel üye ve kurum kimliklerini ibraz etmeleri

gerekmektedir.

c- Grup etkinlikleri için önceden rezervasyon yapılmalıdır.

d- Rezervasyonun iptal edilmesi durumunda iş|etmeye bilgi verilmelidir,

e- Grup rezervasyonlarında 3 gün öncesinden, bireysel rezervasyonlarda 1 gün öncesinden

karşılıklı teyit alınmalıdır.

f_ Toplu organizasyonlarda ya da ferdi hizmet alımlarında toplam fatura üzerinden

yemeklerde %10 ve konaklamalarda diğer kamu çalışanlarına uygulanan indirimli tarife

geçerlidir.

g- organizasyon mahallinde mevcut olan demirbaş menkul eşya, mal ve teçhizat

kullanımında oluşabilecek hasar ve zararlardan ilgili taraf sorumludur.

h- Tarafların resmi web siteleri ve bannerlarında anlaşmalı kurum bilgilerine (ismi, logosu ve

iletişim bilgisi) yer verilmelidir.



Madde 6- sÖzLEşMENiN sÜREsl

Sözleşme taraflarca yazılı bildirimde bulunmadığı sürece imza tarihinden itibaren 1(bir) Yıldır.

süre bitiminden 3O(otuz) gün önce yazılı bildirimde bulunulmaz ise 1(bir) yıl otomatik olarak uzatılmıŞ

olur.

Madde 7- sÖzLEşMENİN soNA ERMEsİ

Taraflar 15 gün öncesinden yazıh bildirimde bulunmak şartı ile sözleşmeyi tek taraflı sona

erdirebilir.

Madde 8 - uYUşMAZLıKLARıN çÖzÜrvıÜ

protoko|de yer almayan hususlar taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlaşma ve uzlaŞma

kuralları çerçevesinde çözümlenir. Uyuşmazlıkların çözümlenememesi halinde Trabzon Mahkeme ve

İcra Daireleri yetkili kılınacaktır.

Madde 9- DEĞişİKLİKLER

a _Bu protokol hükümlerine tarafların tam mutabakatı ile ilaveler ve değişiklikler yapılabilir.

b -protokolün birer nüshası taraflarca muhafaza edilir.

Madde 10- YÜRÜRLÜK

Bu protokol belgesi 11 madde ve 2 sayfadan ibaret olmak üzere

nüsha olarak taraflarca imzalanarak yürürlüğe girer.

L?^ıg9zü.4 tarihinde 2

Madde 11- TARAFLARıN iı-erişİrvı VE YETKi siı-aİı-rnİ
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