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16.06.2016

Taraflar
Madde 1- (1) Bu sözleşme; bir tarafta Tekirdağ Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğü (|DARE) ile diğer
tarafta Trakya Kalkınma Ajansı (YÜKLENİCİ} ve Namık Kemal Üniversitesi (YÜKLEN|Ci) arasında temel
seviye eğitimde açllacak girişimcilik eğitam programl konusunda aşağıdaki yazılı şartlar dahilinde
akdedilmiştir.
Dayanak

Madde 2- (1) iş bu sözleşme, sözleşmenin ayrılmaz parçalarl olan Aktif isgücü Hizmetleri
Yönetmeliği'ne ve Değişiklik İşlenmiş Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi'ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu sözleşme genel hususları ihtiva etmektedir. Bu nedenle Yönetmelik ve Genelge ile birlikte
uygulanacaktlr.
Taraflara ilişkin Bil8iler
Madde 3- (1) Taraflara

idarenin
Adı
Adresi

Tekirdağ Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü

Yavuz Mah. Hükümet Cad. Köprübaşı Mevkii
No:173 süleymanpaşa/rtriRDAĞ
028226122 63

Telefon numarası
Fa

028226I 1294
tekirdag@iskur.gov.tr

ks numarası

Elektron ik posta Adresi

yüklenicinin

Trakya Kalkınma Ajansı
Mahmut ŞAHiN - Genel Sekreter

AdFsoyadl/Ticaret Unvanl
Yetkili kişisinin adı-soyadı ve unvanı
Vergi Kimlik Numarasl

Hürriyet Mah. Karides Sok.

Adresi

Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
028225337 37
0282263 Lo 03
www.trakyaka.org.tr

Telefon numarası
Faks numarası
Elektronik posta Adresi

yüklenicinin
Ad l-soyad

No:l

l/Ticaret UnVa nl

Yetkili kişisinin adı-soyadıve

u

nvan

ı

Namık kemal Üniversitesi
osman ŞiMŞEK - Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

Vergi Kimlik Numarasl

Faks numarası

Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. Merkez/TEKİRDAĞ
0282 25o 0o 00
0282 250 99 o0

EIektronik Posta Adresi

halklailiskiler@nku.edu.tr

Adresi
Telefon

n

uma rası

+w

(

(2) Taraflar yukarıda belirtalen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Teb|igat adresi

değiŞen taraf, adres değişikliğini 7 ış günü içinde yazılı şekilde iadeli taahhütlü/elden karşl tarafa
tebliğ etmediği taktirde, en son bi|dirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmlş sayı|lr. Taraflar,
yazlll tebligatl daha sonra süresi içinde yapmak şartlyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi
diğer yollarla da birbirlerine bildirimde bulunabilirler.

§izleşmenin Ekleri
Madde 4- (1) Aşağıda yer alan doküman, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası o|up, idareyi ve
Yükleniciyi bağlar.
a) Aktif |şgücü Hizmetlera Yönetmeliği
b) Değişiklikler iş|enmiş Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi QO1J/!'
c) Girişimcilik Eğitim Programl Şartnamesi
d) Hizmet allm ilanına ilişkin Yüklenici tek|ifi Ve eki belge ve bilgiler
(2) Taraflar bu sözleşme ile birlikte yukarıda belirtilen dokümanları da sözleşmenin ayrılmaz parçası
olarak kabul etmektedirler.
(3) Bu sözleşme, yukarıda bahsedilen dokümanda yer alan hükümler|e birlikte uygulanacağı için genel
hususları ihtiva etmektedir. Sözleşmede yer almayan hükümler İçin bu dokümanda yer alan hükümler

geçerlad ir.

(atlllmcllar ile ilgiIi husus|ar
Madde 5- (1) Bu sözleşme konusu programa toplam 25 (yirmi beş) asil katılımcı katılacaktır. Bunların

belirlenen süre içinde ayrılmalarl durumunda yedek katılımcılar programa katIlabilirler.
(2) Yüklenicinin kendisinin, çalışanlarının, birinca ve ikinci derece kan hısmı olan kişilerin katıhmcı
olmasl durumunda, bu kişiler toplam katl|lmcl sayısına ilave edilmez ve bu kişilere Ve bu kişiler için

Yükleniciye İdarece herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu durumdaki kişilere iş kazası ve meslek
hastallğl ile genel sağ|ık sigortasl primleri idarece ödenir, katlllm bel8esi Veya sertifika verilir. Bu
kiŞilere ve bu kişiler için yükleniciye ödeme yapıldığının tespiti halinde, bu ödemelerin tümü yasal
faazi ile birlikte yükleniciden geri alınır.
(3} Katlllmcl taahhütnamesini im2alamayan katılımcı, programa dahil edilemez.

sözleşmenin Bedeli
Madde 5- (1) Bu sözleşme konusu girişimcilik eğitim programında sadece kurciyer zaruri gideri ve
GSS primleri ödenecektir. Eğitici ücreti Trakya Kalkınma Ajansl taraflndan ödenecektir. Ancak bu
bedel ödenebi|ecek en yüksek bedeli oluşturmakta olup, teklif edilen katılımcı başı ders saat maliyeti
ile programa devam edilen sürenin çarplml sonucu oluşacak olan toplam bedel bu bedelden daha
düŞük olabilecektir. Bu bedel, yüklenicinin bu sözleşmeden doğan bütün yükümlülüklerini tam olarak
yerine getirmesi şartıyla idare tarafından yükleniciye ödenecektir.
Sözleşmenin Süresi
Madde 7- (1) Bu sözleşme konusu programın toplam uygulama süresi 70 saat/9 fiiligündür.
(2) Programların başlangıç ve bitiş tarihleri :
21.06.2016

- 01.07.20ı5 Toplam

70 saat/Teorik Eğitim 46 saat/Pratik Eğitİm 24 saat

(3) Yüklenici tarafından, bu sözleşmenin konusu işin yürütülmesini engelleyen mücbir sebebin
meYdana geldiği tarihi izleyen 3 (üç) işgünü içinde İdareye yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu
durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi şartıyla, doğal afet, kanuni grev, genel salgın
hastalık, yangın, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi yüklenicinin iradesi dışında meydana gelen ve
programln devamını etkileyen nedenler mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Yüklenicinin, işi
tamamlamak Şartıyla, belartilen nedenlere dayalı olarak gerekçeli ve yazılı olarak süre uzatımı
talebinde bulunması halinde, İdare tarafından işin tamamlanması için, yükleniciye süre uzatımı

verilebilecektir.

-+ı
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İşin Yapılma Yeri

Madde 8- (1) Bu sözleşme konusu programln teorik Ve pratik eğitim bölümü Namık Kemal
Üniversitesi'nde yapılacaktır. Sınıf dışında yaptırılan atölye çahşmaları içan yüklenici ve katı|ımcıya

herhangi bir gider ödenmeyecektir.
(2) Programın düzenleneceği mek5nların, yürürlükteki mevzuatta yer alan şartlara haiz olması ve bu
şart|arın program süresince muhafaza edilmesi gereklidir.
(3) Eğitim mekanlarının (dershane, atölye, laboratuVar, işyeri, mesleki rehabilitasyon merkezi ve
benzeri), eğitim mekanlarına ait elektrik, su, lsltma, aydlnlatma, iletişim tesisatlarlnln, eğitim araçgereçlerinin, eğitim sarf malzemelerinin korunması ve sigortalanma5l yükleniciye aittar.
Eğıtim Programı
Madde 9_ (1} Kurum ile KosGEB arasında imzalanan Protokol kapsamında verilmesi gereken eğitim,
Temel seviye Girişimcilik Eğitimini oluşturmakta olup, slnlf içi eğitim Ve atölye çahşmalarl dahil
toplam yetmiş saattir.
(2) Atölye çalışmaları kapsamında eğitim mekanı dlşlnda yapllan saha ıncelemeleri/araştırmaları
eğitim süresine dahil edilmez. Bu süreler için katlllmcllara Ve yükleniciye herhangi bir ödeme
yapılmaz.
(3} KosGEB ile birlakte yürütülecek temel seviye girişimcilik eğitimi, aşağlda belirtilen konu başlıklarlnı
Ve sürelerini içermelidir.
a) Modül 1: Garişimcilik özelliklerinin slnanmasl, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri- 8

b)

(sekiz} saat,

Modül 2: iş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştlrma, pazarlama planl, üretim planl, yönetim
planı, finansal plan) - 18 (on sekiz) saat,
c) Modül 3: iş planı öğeleranin pekiştirilmesine yönelik atölye çallşmalarl (paza. araştlrma,
pazarlama planl, üretim planı, yönetim planı, finansal plan)-24 (yirmi dört} saat,
d) Modül 4: iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar-20 (yirmi) saat.
(4) Eğitimlerde; örnek olay, egzersiz vb. uygulamall Ve interaktif teknikler kulla nılaca ktlr. Atölye
çalışmalarında, katılImcıların gerçekleştirdiği inceleme/araştırma çalışmaları eğitmenin sunacağı diğer
örneklerle birlikte değerlendirilir. Eğitimlerde başarlll girişimcilerin başarı hik6yelerine yer verilebilir.
(5) istekli taraflndan hazırlanan eğitim programın|n, KosGEB Müdürlüğü tarafından onaylanabilmesi
için yukarıda sayılan kapsamı içermesi yeterlidir.
Eğiticilerin onaylanmasl ve değiştirilmesi
Madde 10- (1) Yüklenici tarafından, teorik eğitim bÖlÜmÜnde kat||lmcllara, girişİmci|erin bilmesi
gereken temel bilgilerin öğretilmesi sağlanacaktır. Bu eğitimler toplamda 1 (blr) eğitici nezaretinde
uygulanacaktır.

(2} Eğatimin atölye çallşmasl bölümünde katlllmcllarln saha araştlrmaları ile kurmak istedikleri işe
ilişkin iş planl hazırlamaları sağlanacaktlr. Bu eğitim sonunda kat|llmcıların kendi iş fikirlerine iliŞkin iŞ
planlarını hazırlamala rı sağlanaca ktır.
(3) Yüklenici tarafından, eğitim programlnda görevlendirilen eğiticiler/öğreticiler, aynı gün Ve saatte
bir başka eğitim programlnda görevlendirilemeyecektir. Eğitim programlnln teorik eğitİm Ve slnlf iÇi

atölye çallşmasl bölümlerinde görevlendirilen eğiticiler/öğreticiler, idarenin onayl allnmadan
yüklenici taraflndan değiştirilemeyecektİr. Görevlendirilen eğitaci/öğreticinin değiştirilmesi iÇin

mevzuat hükümleri kapsamında iş Ve işlemler yürütülecektir.
(4} Temel seviye eğitim içeriğinin tek bir eğitici taraflndan Verilmesi şarttlr. Bu eğiticinin KosGEB
Müdürlüğü taraflndan onaylanmasl için sözleşme imzalama aşamas|ndaki istekli taraflndan verilen
eğitici özgeçmiş Ve bilgalerine paralel doldurulmuş Ve imzalanm|ş olan UGE Eğitmen Bilgi Formu,
idarece, kosGEB Müdürlüğüne onay için gönderilecektir. Her bir eğitim için yapılan başvuruda en
fazla üç eğitici değerlendirilmek ü2ere KosGEB Müdürlüğüne gönderilebilir,

(5) Başvuruların onaylanması için eğiticinin en a2 dört yıllık üniversite mezunu olması ve UGE Eğitmen

Değerlendirme Formundaki kriterler üzerinden en az yetmiş puan almasl gereklidir. Yeterli puanl
alarak onaylanan eğiticilerle, tekrar onay süreci olmaksızın girişimcilik eğitimi düzenlenebilir.
(6) idareye ibraz edilen eğiticilerin özgeçmiş Ve bilgilerini belgeleyen dokümanların doğruluğu istekli
taraflndan tespit edilmiş Ve gerekli kontrolleri yapılmış olmalıdır. Bu kapsamda doğacak
yükümlüklerden yüklenici sorumludur.
(7) Eğiticilerin işten ayr|lmalarl, yüklenici tarafından herhangi bir nedenle işten çıkarılmaları veya
mücbir nedenlere bağll olarak eğitime devam etmelerine imkan kalmaması hallerinde, yüklenici
taraflndan en az aynl niteliğe sahip başka bir eğiticinin KosGEB'e onaylatllarak görevlendirilmesi
idarenin iznine tabidir. Ayrlca programlarln denetimi sonucunda verimli olmadığı belirlenen
eğiticilerin değiştirilmesi idarece yüklenicil€fden istenilebilecektir.
(8} Yapılacak eğitici değişikliklerinde ayrılan eğiticinin yerine en az aynI niteliklere haiz, KosGEB
Müdürlüğü taraflndan onaylanmış yeni eğitici belirlenmesi zorunludur. Yüklenicinin gerekçe
göstererek yapacağl eğitici değişikliği taleplerinde, yüklenicinin idareye gerekçesini belirttiği yazlsl iIe
birlikte vereceği yeni eğiticiye ait özgeçmiş Ve bilgilere paralel idare tarafından doldurulup imzalanmış
uGE Eğitmen Bilgi Formunu, KosGEB Müdürlüğüne yazılı olarak iletir. KosGEB Müdürlüğü tarafından,
değerlendirme kriterleri esas alInarak, önerilen eğitİci beş 8ün içerisinde kabul veya reddedilir.
(9) Bu değerlendirme sürecinde devam eden eğitimler askıya allnlr. Yüklenici, aynl eğitim d5hilinde en
çok bır kez eğitici değişikliği talep edebilir.
Denetim ve Yaptlrlmlar

Madde 11_ (1) Bu sözleşme konusu eğitim hizmetlerinin amaclna uygun olarak yürütülüp

yürütülmediği ve benzeri her türlü konular 4904 saylll Kanunun 13. maddesi uyarlnca oluŞturulan il
istihdam ve Mesleki Eğitim kurulu Denetim kurulu tarafından denet le nece kt ir. idarece programın
yürütülmesi ile ilgili olarak tespitler yapllabilecektir. ihtiyaç duyulması halinde programlarln izlenme5i

Ve denetimi için Genel Müdürlük personeli de geçici olarak görevlendirilebilir. Katılımcılar, iş ve
meslek danışmanlarl taraflndan program sürecinde izlenerek danışmanlık hizmetlerinden
yararlandlrlllr. Denetim kurulunca yapılan denetimler ya da kurum hizmetleri çerçevesinde
gerçekleştirilecek ziyaretler sırasında yükleniciler gereklı kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.
(2) Denetim ve ziyaretler sırasında, programın devam etmesine engel teŞkil etmeyen ve kolaYllkla
niteliği Ve program
çözülebilecek sorun tespiti halinde öncelikle yükleniciden sözlü uyarl ile eksikliğin
süresi dikkate alınarak verilen süre içinde giderilmesi İstenir. Sözlü olarak verilen uyarılar program
sorumlusu tarafından hazırlanan raporlarda yer alır. Verilen süre içinde sorunun Çözülmediğinin
tespiti halinde yazılı olarak süre Verilerek sorunun çözülmesi talep edilir. Uyarllara rağmen aynı
sorunun çözülmemesi programln devamını etkilemeyecek düzeyde ise, idare yükleniciye yapılacak
ödemeleri sorun giderilene kadar durdurur; sorun giderilmez ise sözleşme hükümlerine uyulmadığı
gerekçesi ile sözleşme fesh edilir Ve Varsa ödemeleri yapılmaz, katllımcl zaruri gideri ile katlllmcl
iıgorta prim 8iderleri hariç yükleniciye ödenmiş KDV dahil tüm giderler yasal faiziyle tahsil edilir,
teminatın tamaml gelir kaydedilir Ve yüklenici ile yirmi dört ay süresince hizmet alıml Ve iŞbirliği
kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.
(3) idare ile yüklenici araslnda imzalanan eğitim hizmetleri sözleşmesinde usul ve esasları
parmak
belirlenmek şartl ile eğitim süresince sınlflar yüklenici tarafından teknolojik araçlar (kamera,
olduğunda
ihtiyaÇ
s|raslnda
izi, yüz tanIma sistemleri gibi) ile kaydedilir Ve kayltlar, denetim ve teftiş
kullanılmak üzere üç yıl boyunca yüklenici tarafından muhafaza edilir. Bu yükümlülüğün Yerine
getirilmedİğinin tespiti halinde yüklenici ile tespit tarihinden itibaren yirmi dört ay süresince kurs
veya program d üzenlenmez.1
(4) idare taraflndan yapılan denetimlerde sözlü ve yazılı uyarılara rağmen sorun giderilemez ise ve bu
sorunun sözleşme konusu programln tümünün uygulanmaslna engel olduğuna idarece karar verilen
aşağldaki hallerde sözleşme fesh edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, yükleniciye yapllan ödemeler

+}

fıkra
idare bu madde ile iIgili olarak her türlü düzenlemeyi yapma hakkına sahiptir. Uygulama yapılmayacaksa bu
yapllabilir,
ek
detaylar
sözleşmeye
8u
teknik
belirlenecektir.
detaylar
teknik
olarak
çlkarılacaktlr. Yapllacak isi ayrıntılı
1
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yasal faiziyle birlikte geri alınır ve yüklenici ile yirmi dört ay boyunca sözleşme Veya protokol
imzalanmaz.
a) Yüklenici tarafından, sözleşme konusu eğitim hizmetlerinin İdarenin yazılı onayını almaksızın
üçüncü şahıslara yaptırıldığının tespit edilmesi,
b) Yüklenicinin ağ|r hastallk, tutukluluk, mahkumiyet, ölüm, iflas gibi hallerde sözleşmeden doğan
yükümlülüklerani yerine getiremediğinin tespit edilmesi,
c} işin yürütülmesini engelleyen mücbir sebebin (doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, yangın,
kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi) meydana geldiği tarihi izleyen üç işBünü içinde İdareye yazılı
olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi durumu
hariç olmak üzere, yüklenicinin sözleşme hükümlerinden doğan yükümlülüklerini süresi içinde yerine
getirmemesive sözleşmeye ayk|rı tutum ve davranışını düzeltmemesi.
Bu fıkranın (c) alt bendinde belirtilen mücbir sebeplerden dolayı idare veya yüklenici sözleşmeyi tek
taraflı olarak feshedebilir. Ancak, yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatlmI talebi Varsa Ve bu
talep idarece kabul edilmişse, idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatllan sürenin sonunda işin
bu sözleşmeye uygun şekilde tamamlanmamlş olmasl gerekir.
(5) söz|eşme süresince yüklenici taraf|ndan 4734 saylll Kanuna göre yasak fiil Veya davranlşlarda
bulunma, hileli iflas etme, hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, irtikap, rüşVet suretiyle Veya
başka yollarla sözleşme konusu işlemlere fesat karlştlrılmasl Veya sahte belge düzenlenmesi Veya
bunlara teşebbüs edildiğinin ilgili biramlerce tespit hallerinde sözleşme fesh edilir, Varsa teminat gelir
kaydedilir, varsa yükleniciye yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır ve yüklenici ile yirmi
dört ay boyunca 5özleşme Veya protokol imzalanmaz.
(6) sözleşme imzalandlktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, yüklenicinin mali acz içinde
bulunması Veya teknik ve idari yönden yetersiz durumda olması nedeniyle taahhüdünü yerine
getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto
çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesh edilir ve varsa yükleniciye yapılan ödemeler yasal faiziyle
birlikte yükleniciden geri alınır.
(7) Teklif veremeyecek durumda iken teklif Veren, teklif sırasında yanıltıcı bilgi ve belgeler vermek
suretiyle Kurumu aldatmaya yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edilen, kesin teminat Vermeyen,
idarece kabul edilen mücbir sebepler hariç sözleşme imzalamaya davet edildiği halde sözleşme
imzalamaktan imtina eden isteklilerin geçici teminatları Kuruma gelir kaydedilir ve bu durumdaki
istekli ile on iki ay boyunca hizmet allml Ve işbirliği kapsamında sözleşme Veya protokol imzalanmaz.
(8) Katlllmcllar|n devam durumlarlnln takip edilmesi ile ilgili olan yükümlülüklerin aksatllmaslndan
dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan yüklenici 50rumludur. Bu durumda katlllmcl iÇin Kurum
tarafından ödenen zaruri gider ve sigorta prim giderleri ile bu giderlere ilişkin olarak ödenen tüm ceza
Ve mali yükümlülükler yükleniciden tahsil edilir.
(9) katlllmcI sayısının beş kişinin altlna düşmesi halinde idarece program iptal edilebilir. Ancak
program süresinin üçte ikisinin tamamlanmasl halinde program iptaledilmez.
Tanınlrlık

Madde ı2- (1) programların uygu|anması sırasında Kurumun tanınIrl|ğına i|iŞkin iŞ ve iŞlemleri
yürütmekten yüklenici sorumludur. Yüklenici programlarln başladığı ilk gün itibarlyla Ve program
süresince yürütülen tüm faaliyetlerde programln ve iŞKUR'un tanlnlrllğlna Ve görünür|üğüne iliŞkin

önlemleri almak Ve bu çerçevedeki iş/işlemleri yürütmek zorundadlr. Kurum personelince yapılacak
denetimlerde, il istihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Denetim Kurulu çalışmalarında tanlnlrllk Ve
görünürlük konusunda yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği kontrol edilir. Bu hususlara ilave
olarak programa ilişkin herhanga bir şekilde yazılı, görsel, işitsel, sanal vb. yollarla haber, bildiri,
duyuru, çağrı vb. yapılmas| durumunda programın finansmanının Türkiye İş Kurumunca sağlandığı
hususuna görülür Ve anlaşılabilir şekilde değinilecektir.

+ı9-

/-7
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Ödemelerle ilgili hususlar
Madde 13 - (1) Yükleniciye yapılan ödemelerde, fiili katıllmcl saylsl esas alınır. Programr giderleri,
katılımcı baş| ders saat maliyeti ile katılımcıların aldığı toplam ders saatinin çarpılması ile bulunan
meblağl kapsar. KatllImcllarln eğitame katllmadlkları günler hesaplamaya dahil edilmez.
(2) Katlllmcllara durumlarına uygun olarak, katıldıkları her tam fİili eğitim günü için, miktarı Kurum
Yönetim Kurulunca belirlenen katılımcı zaruri gideri (20 TL) ödenir. Yarım gün veya daha az süre ile
programa katllmlş olan kat|llmcllara bu günler için ödeme yapılmaz.
(3) Devam çizelgelerinin gereği şekilde doldurulmasından Ve program veya ay sonundan itibaren en
geç üç işgünü içinde idareye tesliminden yüklenici sorumludur.
(4) Hak ediş belgeleri idareye intikal ettirildikten sonra incelemeye müteakip yüklenici adına açılan
Banka ya da PTT hesabl aracılığı ile yükleniciye ödenecektir.
(5) Bu sözleşme konusu eğitim programlnln uygulanması için, idare taraflndan yükleniciye avans
Verilmeyecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi için yüklenici taraflndan, idareden avans talep
edilemez.
(6) Bu sözleşme konusu eğitim programlnln uygulanma süresi içinde yüklenici taraflndan yapılması
gereken bütün işler için idare tarafından yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecektir. Yüklenici; gerek
sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmeden doğan bütün yükümlülüklerini tam olarak
yerine getirmesİne kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artlş olması veya yeni
mali yükümlülüklerin doğmasl gibi nedenlerle idareden fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
(7) Bu sözleşmeden doğan taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ver8i, resim ve harç giderleri
sözleşme bedeline dahildir. ilgili mevzuat gereğince hesaplanacak katma değer Vergisi sözleŞme
bedeline dahil olmayıp, bu vergi tutarı İdare tarafından yükleniciye ödenecektir,
Katılımc|lann Sigorta İş|emleri
Madde 14_ (1) Katlllmclların program süresi ile sınırlı kalmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel
primleri idare
sağlIk sigörtasl kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında sigorta
taraflndan ödenır.
(2) yüklenici ve/veya katılımcılarln teorik/uygulamalı eğitim için bulundukları işyerinin işverenleri
iarafından sosyal sigorta işlemleri Yönetmeliğine göre katlllmcllarln eğitim aldlklarl sırada iŞ kazası
olduğu
olmasl ve katlllmcı ya da katıllmcıların iş kazasına maruz kalmaları durumunda kaza, kazanın
geç
üç iş
sonraki
kazadan
ise
en
kurumuna
yerdeki yetkili kolluk kuwetlerine derhal, sosyal Guvenlik
günü içinde bild irilece ktir.

sigortalı çıkış işlemlerinin bildirilmesi iÇinİa) yuııenici, programla ilişiği kesilen katılımcıları -sGK'ya
yazılı
olarak idareye bildirmekle ve ayrıca
(3)
gün
içinde
İıijiı< resiıme iarıtıinden itibaren en geç üç

programsüresininondabirliksüresiiçerisindeyenikat|lımcllarlnprogramaalınmasıhalindeise

yazılı olarak
katılacak katılımcılar| _5GK,ya sigorta bildirimi yapılmak üzere_ bir gün önceden
yerine
yükümlülükleri
bu
yüklenicinin
ia.i"v" bildirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede
tahsil
yükleniciden
getirmemesinden dolayı sGk taraflndan idareye uygulanacak idari para cezaları

proğr.."

edilecektir.
Diğer Hususlar

yüklenici, eğitici ve kurum ve
rvıaaae ıs_ (1) programlarda bulunan iş fikirleri ve hazırlanan iş planları
program sorumlusu tarafından üçüncü kişiler|e paylaşılamaz,

ve hesap verilebilirlik ilkelerine
iz1 e.ogr". kapsamında sunulaiak hizmetlerde tarafsızlık, şeffaflık
idare personeli Ve
b.61,1,k-"r.rt,r. Bu çerçevede hizmetlerden yararlanan kişilere yönelik olarak
inanç ve kılık_
görüş,
felsefi
yuilenıcı tarafından hiçbir surette dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, siyasi
kıyafet ayrımcılığı yapılamaz.
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§izleşmede Değişiklik Yapılması
Madde 15- (1) idare ve yüklenici karşılıklı olarak anlaşarak mevzuata aykırı olmamak ve herhangi bir
maliyet artışına neden olmamak şart|yla 5özleşme hükümlerinde değişaklik yapabilirler.
Anlaşmaz|ıkların Çözümü
Madde 17- (1) Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde
Tekirdağ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidirler.

Yürürlük
Madde 18- (1)Bu sözleşme; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından eğitimin uygulanması için
idareye ödenek tahsis edilmesive harcama yetkisi Verilmesi halinde yürürlüğe girecektir.
5özleşmenin Dili ve Düzen|enme Şekli
Madde 19- (1) Bu sözleşme, taraflar arasında Türkçe olarak hazırlanm|ştır. 19 (on dokuz) maddeden
ibaret 3 (üç) nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, İdare ve yüklenici tarafından tam olarak okunup
anlaşıldıktan sonra 16.06.2015 tarihinde imza altına alınarak birer nüshası, İdare ve yüklenici
tarafından allkonulmuştur.
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Aktif işgücü Hizmetleri Yönetmeliği
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GirişimcilikEğitim ProgramlŞartnamesi
Hizmet allm ilanlna ilişkin Yüklenici teklifi Ve eki belge ve bilgiler
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