
KURUMSAL İNDİRİM PROTOKOLÜ 

MADDE-1. TARAFLAR 

1.1 LİLLA MASTER GÜZELLİK MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

(İş bu protokolde Güzellik merkezi olarak anılacaktır.) 

Hoşnudiye mahallesi Tacin sokak no 8 iç kapı no 1 Tepebaşı/ Eskişehir 

 

Kuruma İlişkin Bilgiler 

Telefon Numarası  : 0 222 222 0532 / 0501 009 0352 

 Elektronik Posta Adresi : lillaguzellikmerkezi@gmail.com 

 

1.2 Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 

(İş bu Protokolde ESMMMO olarak anılacaktır.) 

Alanönü mahallesi Maide Bolel Huzurevi Caddesi 17-1 Odunpazarı/ESKİŞEHİR 

 

ESMMMO’ya İlişkin Bilgiler 

Telefon Numarası  : 0 222 233 13 00 

Web Sayfası   : http://www.esmmmo.org/  

Elektronik Posta Adresi : esmmmo@esmmmo.org   

 

MADDE-2. KONU 

Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyeleri ile Lilla Master Güzellik Merkezinden satın 

alacakları ürün ve hizmetlere ilişkin olarak sağlanacak kurumsal indirimin kapsam ve koşulları ile tarafların hak 

ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir. 

MADDE-3. PROTOKOL ŞARTLARI 

3.1 ESMMMO üyesi iş bu protokol kapsamındaki avantajlardan aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda 

yararlanacaktır. 

3.2 İndirim oranı, nakit, kredi kartıyla tek çekim ve mevcuttaki kredi kartı taksit uygulamalarında da geçerli 

olmak kaydıyla aşağıdaki tariflendiği gibidir; 

 

 Lilla Master Güzellik Merkezinde 

 Lazer, Cilt bakımı, Bölgesel zayıflama vb tüm işlemlerimizde %30 indirim 

 İş bu kampanya sadık müşteri indirimi kampanyası ile birleştirilemez. 

 

3.3 ESMMMO üyeleri, Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi olduklarına ilişkin 

Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından hazırlanan ve imzalanan bir belge, 

resmi kimlik ve eğer mevcutsa üye kimliği kartı ibraz şartı ile indirimli ürün ve hizmetten 

http://www.esmmmo.org/
mailto:esmmmo@esmmmo.org


yararlanabilecektir. Esmmmo stajyerleri ve belgelemek kaydıyla mali müşavir gözetiminde çalışan yardımcı 

personelinede aynı oranda  indirim sağlanacaktır. 

 

3.4 ESMMMO, Lilla Master Güzellik Merkezinin iş bu protokol kapsamında ve süresince yukarıda yazılı 

bulunan özel uygulamaya ilişkin tanıtım bilgilerini ve iş bu işbirliğini tüm üyelerine internet, sms, sosyal 

medya, web sitesi, afiş gibi iletişim ortamları ile duyuracaktır. 

 

Söz konusu işbirliği ESMMMO’nun Kurumsal Anlaşma ve indirimlerinin duyurulduğu portalda (BİR YIL) 

süre ile yayınlanacaktır. 

 

3.5 Bu anlaşma, ESMMMO üyelerine tanınan özel bir indirim imkanı olup, ESMMMO’ya hiçbir maliyet ve 

sorumluluk yüklemez. 

 

3.6 İş bu sözleşmede yazılı indirim oranlarında ve/veya indirim uygulanan projelerde bir değişiklik söz konusu 

olduğunda, ek bir protokol ile sözleşmeye ilave edilmesi yeterlidir. 

 

3.7 Lilla Master Güzellik Merkezi, sözleşme süresi boyunca güzellik hizmetlerini belirlenen standartlar 

ölçüsünde eksiksiz vermeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

3.8 Lilla Master Güzellik Merkezi yaptığı uygulamalarda en iyi şekilde hizmet vermeyi kabul ve taahhüt 

eder. 

MADDE-4. SÖZLEŞME SÜRESİ 

4.1 İş bu sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, 1 yıl süreyle geçerli olacaktır. Sürenin sonunda 

taraflarca maddi/manevi memnuniyet değerlendirmesi yapılacak ve bu değerlendirme sonucunda iş 

birliğinin devamı veya sonlandırılması konusunda karara varılacaktır. 

 

4.2 Aksi taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadığı takdirde, sözleşme iş bu süre sonunda herhangi bir ihtar ve 

ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. 

 

4.3 Taraflar, 15 (on beş) gün önceden yazılı olarak haber vermek koşulu ile protokolü tek taraflı ve tazminatsız 

olarak her zaman feshedebilirler. 

 

MADDE-5. SÖZLEŞME SÜRESİ 

İş bu Protokol kapsamında taraflara verilen her türlü bilgi ve teknik veriler, know-how standart ve uygulama, 

eğitim ve dokürnanlar, fiyat ile ilgili bilgiler, teknik detaylar ve yazışmaların tümü ticari sır ve gizli bilgidir. 

Taraflar tüm bu bilgi ve dokümantasyonun ticari sır ve gizli bilgi olduğunu peşinen kabul edip, bunları, 

kopyalamayacağını ve başkalarının kullanımına vermeyeceğini, üyelerine işin doğru bir şekilde yürümesi için 

gerekli olduğu kadarı ile açıklayacağını ve kendi faaliyetleri ile ilgili iş ve faaliyetleri dışında 

kullanmayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

 

 



MADDE-6. TEBLİGAT ADRESLERİ 

Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerin kendi tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslerde meydana gelecek 

değişikliklerin yazılı olarak karşı taraflara bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebliğlerin muhataba 

yapılmış sayılacağını, tebligat ve bildirimlerin kanunen geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını 

doğuracağını kabul ederler. 

 

MADDE-7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

İş bu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için Eskişehir Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri yetkili kılınmıştır. 

 

MADDE-8. SON HÜKÜMLER 

İş bu 3 (üç) sayfalık sözleşme 2 nüsha halinde 03/03/2023 tarihinde taraflarca kabul edilmiş olup, 

taraflarca imzalandığı gün yürürlüğe girmiştir. 

 

 
 
 
ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ             LİLLA MASTER GÜZELLİK MERKEZİ 
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANI            KURUM MÜDÜRÜ                                                                                                   
                                               
                ERSİN KARAKOÇ                                     EMEL ŞEKER 


