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1. Taraflar

1.1. işbu Protokol aşağıda ad, unvan ve iletişim bilgileri bulunan taraflar arasında akdedilmiştir:

SAKARYA SERBEST M UHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
(Protokol m etnindeSSM M M O olarak anılacaktır.)

Adres : Bahçelievler M h.9.Cad.N:4 Serdivan Sakarya
Telefon : 264.281.82 00
Faks : 264.281 82 03
E-Posta : bilgi@ sakaryasm m m o.org.tr

KEP Adresi :

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
(Protokol metninde TÜRKKEP olarak anılacaktır.)

Adres : 19 Mayıs Cad. No: 4 Nova-Baran Plaza, Kat 18, Şişli - İSTANBUL
Tel : 0212 368 6000
Faks : 0212 368 6090
E-Posta : destek@ turkkep.com .tr
KEP Adresi : destek(5>turkkep.h s0 3 .ke p .tr
Tebligat Adr. : e te b liR a t@ tu rk kep .h sQ 3 .kep .tr

1.2. Protokol metninde SSM M M O ve TÜRKKEP birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

1.3. Madde 1.1'de belirtilen adresler tarafların kanuni ikametgahları olup, işbu adres beyanları 
delil sözleşm esi niteliğindedir. Bu adreslere yapılacak tebligatların geçerliliğini taraflar 
peşinen kabul ve beyan ederler. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ 
edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebligat, ilgili tarafa yapılm ış sayılır.

2. Amaç. Konu

işbu Protokol, TÜRKKEP tarafındanSSM M M O ve Üyelerine, l<EP,e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e- 
Saklama ve benzeri ürün, çözüm ve hizmetlerin tanıtılması, pazarlanması ve satışı amacıyla 
aşağıdaki m addelerde sayılan usul ve esasların çerçevesini belirlemek üzere düzenlenm iştir.

3. Tanım lar

İşbu Protokolde kullanılan tanım ve kısaltmalar KEP ve diğer ilgili yasal düzenlem elerde kullanılan 
tanım lar ve kısaltmalardır.

4. Tarafların Yüküm lülükleri

4.1. TÜRKKEP, işbu Protokol kapsamındaki ürün, çözüm ve hizmetleri ve gerekli teknik desteği 
yürürlükteki KEP ve ilgili diğer yasal mevzuata uygun şekilde SSM M M O ve üyelerine 
sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. SSM M M O, işbu Protokol kapsamındakihizm etlerle ilgili olarak,TÜRKKEP'in vereceği 
eğitim lerde TÜRKKEP'e yardımcı olm ayı,TÜRKKEP tarafından sağlanacak ürün, çözüm ve 
hizmetlerini üyelerine kendi web sitesinde duyurmayı ve üyelerininonline başvuru 
yapılabilm eleriiçin TÜRKKEP ile müşterek hareket etmeyi kabul ve beyan«der.

mailto:bilgi@sakaryasmmmo.org.tr
mailto:destek@turkkep.com.tr
mailto:etebliRat@turkkep.hsQ3.kep.tr


SAKARYA SERBEST M UHASEBECİ MALİ M ÜŞAVİRLER ODASI İLE TÜRKKEP ARASINDA
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ______________________________

5. Uygulanacak Hizm et Tarifeleri

5.1. TÜRKKEP, SSM M M O Üyelerine işbu Protokol süresince KEP, E-Fatura, E-Defter, E-Saklama, E-Arşiv 
hizmetlerini liste fiyatı üzerinden verecektir.

iş bu Protokolün süresi imza tarihinden itibaren 31.12.2015 tarihine kadar geçerlidir.SSM M M O 
Protokol süresi boyunca başka bir Kep hizmet sağlayıcı ve özel entegratör ile anlaşma 
sağlayam ayacaktır.

7. SM M M O'yaHizm et Bedeli

7.1. SSM MM O üyelerinin TÜRKKEP'ten temin etmiş olduğu Kep, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E- 
Saklama satışlarındaSSM M M O'ya verilecek hizmet bedeli tutarı, satış bedelinin %5'i kadardır.

7.2. TÜRKKEP yukarıdaki 7.1. maddedeki esaslarla aylık olarak belirlenen miktarları, izleyen ayın 
sonuna kadar SSM M M O'nun aşağıdaki banka hesaplarına makbuz karşılığı yatırır.

SSMMMO Banka Hesap /¡ban No:

Garanti Bankası Adapazarı Şubesi : TR92 0006 2000 3330 0006 2984 23

8. Genel Şartlar

8.1. İşbu Protokol kapsamındaki işlerde bilgi SSM M M O ve TÜRKKEP için en önemli varlıktır. 
Protokol kapsamında tarafların ilişkide güvenilirliğin, sürekliliğin ve sürdürülebilirliğin 
sağlanması amacıyla gizli bilgilerinin korunması Tarafların birlikte ve ayrı ayrı sorumluluğudur.

8.2. Taraflar işbu Protokol hükümleri dışında, birbirleri adına hiçbir harekette bulunmaz ve 
taahhüt altına giremezler.

8.3. Taraflar iş bu Protokol ile belirtilen yüküm lülüklerini yerine getirirken, iyi niyet kuralları ve 
ticari team üllere uygun hareket etmeyi taahhüt ederler.

8.4. İşbu Protokol ile ilgili olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklar, öncelikle tarafların yetkililerince 
görüşm elerde uzlaşma yoluyla giderilm eye çalışılacak, uzlaşma yoluyla 30 (otuz) gün içinde 
halli mümkün olmaz ise İstanbul Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkili olacaktır.

8.5. Protokole ilişkin Damga Vergisi Taraflara aittir.

9. Yürürlük ve Sözleşm e Nüshası

9.1. İşbu Protokol imza edildiği 01.09.2015 tarihinde yürürlüğe girer.

9.2. İki (2) sayfa, dokuz (9) ana maddeden oluşan işbu Protokol,Taraflarca okunup anlaşıldıktan 
sonra, bir (1) asıl nüsha olarak düzenlenm iş olup, aşağıdaki imza tarihinde karşılıklı müzakere 
edilerek imza altına alınmıştır.

6. Süresi


