
1-TARAFLAR

İşbu protokol; Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsü Tekno|oji Geliştirme Bölgesi A1 Blok Kat:2 İç Kapı No: 201 Esenler / İstanbul
Adresinde mukam Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojalerl Tic. A.Ş. (Bundan böyle kısaca

"Uyumsoft" olarak anılacaktır.) ile İskenderpaşa Mh. İbşiroğlu Sk. No:5 Ortah isa r/TRABZON

Adresinde mukim TRABZON Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (Bundan böyle
kısaca "TRABZON SMMMO " olarak anılacaktır) a rasında tLlQ3OAlo|arihinde imzalanmıştır.

2-TARAF|AR|N HAK vE YÜKÜMtÜLÜKLERi

UYUMSoFT; Trabzon SMMMo üyelerine ve üye mükelleflerine, E-Fatura, E-Defter, E-

Arşiv, E-İrsaliye, E-Müstahsil, E-SMM, E-Mutabakat, E-Bilet, Saklama Hizmetleri,
Bordro, Banka Bakiyem, Eko Ticari ve benzer nitelikteki ürünleri için eğitim,

bilgilendirme, sat|ş Ve aktivasyon konularında hizmet Verecektir.

Trabzon SMMMO, üyelerinin veya üye mükelleflerinin söz konusu ürünler için

başvurularını UYUMSOFT'un Ankara Bölge Müdürlüğüne ya da Uyumsoft çağrı
merkezine yönlendirecek, kurulum, aktivasyon, eğitim vb. hiçbir işlemden sorumlu
olmayacaktır.

Trabzon SMMMo üye hizmetleri verdiği alanda, UYUMsoFT'un E-Dönüşüm ve yazllım

ürünleri için stant çalışmasına olanak verecektir.

Trabzon sMMMo Ve UYUMSoFT ortaklaşa belirleyecekleri tarihlerde oda konferans
salonunda seminer ve eğitim organizasyon ları düzen leyeceklerd ir. Düzenlenecek
organizasyonlar ile ilgili Trabzon SMMMO üyelerine bilgilendirme yapacaktır.

a

Trabzon SMMMO, UYUMSOFT E-Dönüşüm ürün ve servislerinin, Trabzon SMMMO
web sitesande tan|tımını, bültenlerde duyurularını ve görsellerinin yayınlanmasını,

üyelere SMS ve e-posta ile bilgilendirme yapılmasını sağlayacaktır.

UYUMSOFT'un mali müşavir paketi olan "EKO SMMM" ürünü ve E-SM Makbuzunu
üyelerine bu protokolün bitiş tarihine kadar, ücretsiz kullandıracaktır.

a

o uyuMsoFT Bilgi sistemleri odanın düzenleyecek olduğu faaliyetlerde yıl içinde
yönlendirmiş olduğu müşterilerden elde edilen cironun o/o2o oranı kadar bütçeyle
sponsorluk desteğinde bulunacaktır.



3- DiĞER HüKüMLER

iş bu protokol imza tarihinden itibaren 12 Ay süre ile geçerlidir.

Taraflardan biri süre bitimİnde 30 gün önce feshi ihbarda bu|unmazlarsa protokol 12 ay süre ile uzar.

Trabzon SMMMO, 1 (Bir) ay önceden yazılı olarak haber vermek koşulu ile protokolü her zaman
feshetme hakkına sahiptir,

işbu protokolün 1. maddesindeki tarafların iletişim bilgileri tebligat adresleridir.

iŞbu p.oİokol |ı a3ltlı.tatarihinde tek asıl nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

uYu TRABZON SERBEST MUHASEBECİ MAL|

MüŞAV|RLER oDAşVE oLoJlLERİ Tlc. A.ş.



işbu ek protokol; Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltl Cad. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa

Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi A1 Blok Kat:2 lç Kapı No: 201 Esenler / İstanbul Adresinde mukim

Uyumsoft Bilgi Sistemleri Ve Teknolojileri Tic. A.Ş. (Bundan böyle kısaca "Uyumsoft" olarak anllacaktlr.)

ile iskenderpaşa Mahallesi, lbşiroğlu Sokak No:5 61030 ortahisar /IRABZoN Adresinde mukim

TRABzoN Serbest Mali Müşavirler Ve Muhasebeciler odasl ( Bundan böyle kısaca "TRABzoN SMMMo
" olarak anılacaktır) arasında 4.f.la.illaıatarihinde imzalanmış olan protokole ek olarak

düzenlenmiştir.

Bu ek protokolün amac| ana protokolün 2.maddesi 7.fıkrası kapsamındaki Uyumsoft tarafından

TRABZoN sMMMo'ya sağlanacak bütçe/kaynak süreçlerinin netleştirilmesidir.

Uyumsoft, TRABZoN sMMMo referansı ile gelen (sözleşme talep formunda oda referanslı olduğu

belirtilmiş olan sözleşmeler bu kapsamda kabul edİlecektir) sözleşmeleri, iş ortağl portalinde TRABzoN

sMMMo müşterisi olarak kaydedecek olup bu kapsamda hakediş hesaplaması yapılacaktır. TRABZON

sMMMo kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile hakedişlerini Uyumsoft iş ortağı portalinden anlık

olarak takip edebilecektir. Her ayın 15'inde TRABZoN sMMMo iş ortağı portalindeki rakama göre

ödemeye esas belgesini düzenleyecek, Uyumsoft'ta belgenin kendisine ulaşmasına müteakip 15 gün

içerisinde ödemeyi yapacaktır.

Uyumsoft, TRABZON SMMMO sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde, bu kapsamda

15.00O.-TL ön ödeme yapacaktır. Bu tutar TRABZON SMMMO hakedişlerinden aylık olarak mahsup

edilecektir. Ayllk belge düzenleme süreci imza tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak olup hakediş

rakamının bu rakamı geçmesi sonrasInda ödemeler de yukarıda belirtilen usullerde yapılacaktır.

Sözleşmenin feshi durumunda bu kapsamda herhangi bir bakiyenin kalmaması esastır.

işbu protokol/f/al .l jı?rtarihinde tek asıl nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

uYu TRABZON SERBEST MUHASEBECİ MALl

VE TEKNoLoJitER| Tlc. A.ş. MÜşAVlRtER


