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SSMMMO – VİDOPORT.COM 
 İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ  

 
 
 
1. KONU VE AMAÇ 
 
Bu İş birliği Protokolü; Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve 
vidoport.com Online Eğitim portalı arasında aşağıdaki şartlarda Sakarya Serbest 
Muhasebeci  Mali  Müşavirler Odası çalışanları, oda üyeleri ile oda üyelerinin yanında 
çalışan personellerin vidoport üzerindeki online eğitimlerden yararlanmaları için 
hazırlanmış ve imzalanmıştır. 
 
Bu protokolün amacı, Sakarya Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler Odası üyeleri ve 
çalışanlarının, vidoport.com üzerinde anlatılan eğitimlerden yararlanmaları İleri Düzey 
Excel ve Ms-Office bilgisine sahip olarak, çalışmalarında daha verimli ve hızlı 
çalışmaları sağlamaktır. 
  
Vidoport.com; Çalışanların yoğun olarak kullandıkları Excel ve MS-Office 
programlarının videoya çekilmiş eğitimlerini ve üyelik sitemi ile çalışan bir Türkiye’nin 
en güncel ve dolu eğitim sitedir. 
 
Sakarya Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler Odası ile Vidoport İşbirliği Protokolü, 
 

1- Sakarya Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler Odası’na teslim edilecek olan 

üyelik kartları, oda yetkilileri tarafından üyelerine, çalışan personel sayısı 

kadar dağıtılacaktır. Buradaki üyelik sayısı 3000 adet ile sınırlıdır. Oda 

yetkililerinin talebi doğrultusunda sayı arttırımına gidilebilir.   

2- Üyeler bu kartlardaki promosyon kodları ile vidoport.com üzerinden üyeliklerini 

otomatik olarak açabilecek ve eğitimlerden hemen yararlanmaya 

başlayacaklardır. Üyelik kartları oda üyelerine,oda üyelerinin yanında 

çalışanlara muvafakatname ile dağıtılacaktır. Protokol kapsamında vidoport 

üzerindeki online eğitimlerden yararlanacak olanlar cep telefonu ve mail 

adreslerinin vidoport firması ile paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. 

3- Sakarya Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler Odası’na verilen kodlar vidoport 

üzerindeki tüm eğitimleri kapsayacak ve günlük video izleme sınırı standart 

olarak 30 eğitim videosu olarak belirlenecektir.  

4- Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyeleri, Oda üyelerinin 

yanında çalışan personel ve oda personeli vidoport üzerinden tüm eğitimler 

için 1 yıl süre ile herhangi bir ödeme yapmayacaklardır. Üyelik uzatma ile ilgili 

herhangi bir zorunluluk yoktur. 1 yıllık üyelik süresi içinde Oda üyelerinin 

yanında çalışan personel ve oda personeli üyeliklerini indirimli olarak isterlerse 

uzatabileceklerdir.Bu konuda herhangi bir zorunluluk yoktur. 1 Yıllık üyelik 

sonunda ve daha sonra üyeliklerini yenilemek isteyen Oda üyelerinin yanında 

çalışan personel ve oda personeli, güncel site fiyatları üzerinden üyeliklerini 

isteğe bağlı olarak yenileyebilirler.  

5- vidoport.com, Sakarya Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler Odası üzerinden 

gelen üyelere bilgilendirme mesajları gönderebilecek ve geri dönüş olan 

(ulaşmayan-kullanılmayan) üyelikler, sistemden silinecektir.   
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6- Sakarya Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler Odası üyeleri tamamladıkları 

eğitimlerin sertifikaların online olarak vidoport.com üzerinden alabileceklerdir.  

7- vidoport.com Sakarya Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler Odası’nın 

düzenleyeceği, Kariyer Günleri gibi etkinliklere, eğitim programların uygun 

olması durumunda katılımcı gönderebilecektir.  

8- vidoport.com üzerindeki eğitim videolarını indirdiği tespit edilen çalışanların ve 

üyelerin üyelikleri, geçici olarak askıya alınacaktır.  

9- vidoport.com bu işbirliğini tüm sosyal medya araçlarında, blog ve web 

sayfalarında duyurabilecektir.  

10-Vidoport.com, Sakarya Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler Odası tarafından 

hazırlanan afiş ve duyuruların tüm üyelerin ve çalışanlarının görebileceği 

şekilde, afiş asımı ve sosyal medya araçlarında duyurusunu, mail gönderimi, 

oda web sitesinde afişin yayınlaması gibi etkinlikleri oda yönetiminden 

beklemektedir.  

11-Vidoport.com, Sakarya Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler Odası tarafından 

verilen üye bilgilerini 3.şahıslarla paylaşmayacaktır.  

Taraflar, 10 Maddeden oluşan bu İşbirliği Protokolü hükümlerinin bağlayıcı olduğunu 
bağlayıcı olacağını kabul ederler.  
 
2. TARAFLAR 

 
Bu İş birliği Protokolü, Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve 
Vidoport firması arasında imzalanmıştır. 
 

 
3. YÜRÜRLÜK 
 
İşbu iş birliği protokolü iki sayfadan ibaret olmak üzere, 01.06.2017 tarihinde 
yürürlüğe girmek üzere okunmuş ve imzalanmıştır. 01.06.2017 tarihinde yürürlüğe 
giren bu protokol, 01.06.2018’de sona erecektir.  
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KURULUŞ YETKİLİSİNİN 
ADI SOYADI VE UNVANI 
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