
EK-1: Toplum Yararlna Program Yüklenici Söuleşmesi

(ı) Bu sözleşme tip 5özleşme niteliğinde olup, il Müdürlüğü taraflndan yürürlükteki mevzuat
hükümlerini tam oIarak karşılaması ve söz konusu mevzuata aykırı hükümler barındırmaması
kaydı ile sözleşmede değişiklik, ekleme ve çıkarma yapılabilir.

Madde 1- Taraflar

(2} işbu sözleşmenin tarafları Uşk Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğü ile uşak Üniversitesi'dir.

Madde 2- Taraflara ilişkin bilgiler

(3) Taraflara ilişkin bilgiler aşağıdadır.

(4) Taraflar yukarıda belartilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Tebligat adresa

değişen taraf, adres değişikliğini 7 iş günü içinde yazlll şekilde iadeli taahhütlü/elden karşl

tarafa tebliğ etmediği taktirde, en son bildirilen adrese yapllacak tebliğ i|gili tarafa yapllmlş

sayılır. Taraflar, yazlll tebligatl daha sonra süresi içinde yapmak şartlyla, posta kuryesi, faks

veya elektronik posta gibi diğer yo|larla da birbirlerine bildirimde bulunabilirler.

Madde 3- Tanlmlar

(5} Bu sözleşmede; Uşak Çalışma ve iş Kurumu il Müdürıüğü "idare", uşak Üniversitesi "yüklenici",
programa katllacaklar "katlllmcl", program ise "TYP" olarak anllacaktır.

Madde4- Dayanak

(6} işbu sözleşme, Aktif işgücü HizmetIeri Yönetmeliğine 1 ve yürürlükteki ilgili mevzuata
dayanılarak hazırlanmıştır.

lDARENlN

Adı U§ak çahşma ve iş Kurumu il Müdürlüğü

idarenin tebligata esas adresi cumhuriyet Mahallesi saffet Efendi Sokak No:26 UŞAK

Telefon numa rasl 0276 2L2 L4 62

Faks numarasl 0276 224 s4 04

Elektronik Posta Adre5i isku rusa k@isku r.gov.tr

YuKtENlclNlN
U nVan l Uşak Üniversitesi

sGK Numarasl 18542010110213800640ı-81

Yetkili kişisinin adl-soyadl ve unvanl Ekrem SAVAŞ - Uşak Ünaversitesi Rektörü

Tebligata esas adresi Ankara İzmir Yolu 8.Km Bir Eylül Kampüsü, Merkez / UŞAK

Bildirime esas Telefon numarası 0276 z2l212t
BiIdirime esas Faks numarası 0276 22I22 0z
Bildirime esas Elektronik posta

Adresi

usak@u5ak.edu.tr

12_o3_20ı3ıA.jh!e2a5a5sayl\Res 

H



Madde 5- sözleşme bedeli

(7) Bu sözleşme konusu TYP'n in toplam bedeli 22I.262,90

{ikiyüzyirmibirbinikiyüzaltmışikiliradoksankuruş) 'TL'dir. Bu bedel, yükIenicinin bu sözleşmeden
doğan bütün yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartlyla idare taraflndan yükleniciye

ödenecektir.

Madde 6- Söıleşme kapsamındaki WP konusu

(8) Bu sözleşme konusu TYP konusu Çevre Temizliği'dir. Bu TYP belli bir mesleğe yönelik

işlerde/konularda uygulanamaz. |Değişik: 04/12/2015 torihli ve 42679 sayıl, Genel Müdür
onoyy'J Düzenlenecek TYP'nin konusu kamunun ortak kullanım alanları olacak, hiçbir zaman

özel mülkiyet ya da özel kullanıma tahsis edilmiş alanlar olmayacaktır.

Madde 7- sözleşme kapsamındakiTYP uygulama yeri

(9) Bu sözleşme konusu TYP Uşak Üniversitesi 1Eylül çevresinde uygulanacaktır.

Madde 8- Sözleşme kapsamındaki WP süresi

|1o| |Değişik: u/12/2o15 torihıi ve 42679 sayılı 6enel Müdür onoyl,|a Bu sözleşme konusu TYP'de

haftallk süre 45 (Kırkbeş) saattir. TYP'nin uygulanacağı günler Pazartesi, sall, Çarşamba,
Perşembe, Cuma, günleridir. Günlük çalışma süresi 9 (dokuz) 5 saattir. Hafta tatili cumartesi,
Pazar günleridir. Aynl programda katlllmcllarln çallşma gün ve süreleri farklılaştırılamaz.
WP'lerde vardiyah çalışma ve gece çalıştırması yapılamaz.

(11l @eğişik: 18/o7/2ot6 tarihli ve 2ıt839 scyııı Genel Müdür onoyl5 rYP uygulama süresj toplam
178 (yüzyetmişsekiz) 7 gündür. Programln başlangıç larlhi o2/o1,12019, bitiş tarihi

28106l2oL9'dn. Program kap5amlnda verilecek eğitimler haftanın cuma günü, yüklenici

tarafından hazırlanan mesleki Veya kişisel eğitim konularda Verilecektir.

Madde 9- sözleşme kapsamındaki TYP kat|l|mCı sayısl

(12} Bu sözleşme konusu TYP'ye toplam 15 (onbeş) 8 asıl katılımcl katllacaktlr. Bunların ayrllmaları

durumUnda yerlerin€ yedek katlllmcllar TYP'ye katllabilirler.

Madde 10- Yüklenicinin sorumlulukları

(13} iş bu 5özleşmenin imzalanmaslna ili§kin tüm masraflar yüklenici taraflndan karŞılanacaktır.

sö2leşmenin imzalanmasına ve katılımcı seçiminde noter kurası yöntemi kullanllması hilinde
seçime ilişkin tüm masraflar yüklenici taraflndan karşılanacaktır.

|ra| @eğişik: 18/07/2076 torihıi ve 2/l83g soyııı Geneı Müdür onoyı)g (Değişik: 27/07/2015 torihıı
ve 27067 sayılı Genel Müdür onoyı)lo Katılımcıların idare ile ilgili iş Ve işlemleri dlşlndaki, vergi

? sözleşme b€deIi rakam]a veyazıylaayn ayn belirtile.ektir,
] -Duz;nlen..ek TYP,nin ko".su lamwun ortak küllanım alanlan ola.atr hiçbir zaman oze1 mnlkiyet ya ü özel kull.nlma ğhsis edilmiş alanlaİ

oloaya..ktti" ifadesi eklenmiştir
. Madde.,n değişıkliken önceki halı; Bıl sözleşme konu§u TYP'de h.ftaİk süre ,.. [...,] saattir. TYP'nin uy8ulanac.ğ, 8ünler .....-....8ün]erldir. Günlük

çalışina süresi ,..- (,...) saamr. Hafta tabli ,........_ 8ünleridir.
l Rakamla veyaayla ayrı ayn belirtile.ekir.

verilecektir." ifadesi eklenilmiştir.
7 Rakamla veyazıyla ayrı ayn beIlrtıl€cektir,

' 
Kanlho güls rakam]a ve yazlyla be]irıiıe.eltii

914üncümaddeye".YükıenjciKürumunyag]odemesüresi8eçmişvergi.p.imv€idarıparacezaJbo.cununbulunmamast,bor.ubllunmaklabi.likte

bu borçlann 6183 sayllı Kanunun 48 inci maddesi k2pgm|nda te.il ve takitlendirilmesi ya da il8ili lQnunlar 8ereğince yapnandınlm§ olma9 ve

tak§İ!eri. düzenli ödenı. olması 8erekmekedi r.- ifıdesi ekten ilmiştiL



Ve sosyal güVenlik gibi tüm resmi iş ve işlemler yükleniciler taraflndan yerine 8etirilir. Bu

yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda katıIımcılar ile ilgili makam ve merciler
karşısında sorumluluk yükleniciye aittir, idareye herhangi bir sorumluluk yüklenemez,

(15) Katlllmcllara ait adli sicile ilişkin yazılı beyan, 5ağ|lkla ilgili olarak çalışmaya engel bir durum
olmadığına dair yazılı beyan ve işin niteliğine uygun diğer belgelerin istenmesinden yüklenici

sorumludur. Söz konusu beyanlarda belirtilen veya beyanlarda beIirtilmemesine rağmen

sonradan tespit edilen Ve kişinin wP'nin niteliğiyle uyuşmayan bir suçtan sabıkalı olması ya da
TYP'ye devam etmesi durumunda katılımcı, diğer katlllmcllar ve hizmet alan kişiler açlsından
sakıncalı olabilecek 5ağllk sorunlan tespit edilenler ile ahlak ve iyi niyet kurallarlna ayklrl

davranışlarda bulunarak wP'nin aksamaslna ve başarıslz olmaslna sebep olanlar, yüklenici

tarafından ilişiği kesilerek idareye bildirilir.
(16} Katılımcıların uygun nitelikte olmamalarından kaynaklanacak sonuçlardan ya da görevli

oldukları alanlara ve üçüncü kişilere verecekleri zararlardan yüklenici sorumludur.
(u) Katılımcılann devamsızlık sınırlarını aşmaları ya da yüklenicinin herhangi bir sorumluiuğunu

yerine getirmemesi nedenleriyle katılımcıya yapılan fazla ödemelerden yüklenici sorumludur.
Katlllmclnln ilişiğinin kesilmesi gereken tarihten 5onra yüklenici taraflndan çallştlrllmaya devam

edilmesi halinde, fazla çalışılan süre kapsamında katlllmclya ödenen 8iderler yükleniciden tahsil
edalir. idare, fazla yapllan ödemelerin yükleniciden tahsil edilmesi amacıyla gerekli yasal

prosedürü işletmekten sorumludur.
(18} Yüklenici, katılımclları TYP kapsamlnda yaptlrmlş oldukları işler de dahil olmak üzere mevcut

çalışanlarını ikame etmek amaclyla istihdam edemez. Bu durumunun tespitinde kullanılmak
üzere yüklenicinin, kendi işyerleri ile bağlı ve yan kuruluşlarına ait işyeri sosyal Güvenlik
Kurumu sicil numaralarını idareye TYP başlamadan önce teslim etmesi gerekar. TYP için son

teklif verme tarihinden önceki bir yll içerisinde Ve ryP'nin fiilen başlayacağı tarihe kadar
yüklenicinin veya bağlı ve yan kuruluşlarının çalışanı olan kişiler TYP'den yararlanamazlar. Bu

süreler esas olmak üzere; Verilen hizmetin türü ne olursa olsun böyle bir durumun tespit

edilmesi halinde, ilgili her bir katlllmcl için yap|lan tüm ödemeler ödemenin yapüldlğl tarihten
itibaren yasal faizi ile birlikte yükleniciden tahsil edilir. Ayrlca katılımclnın TYP bitimine kadar
yapılacak ödemeleri de yüklenici tarafından katılımcıya ödenir.

(19} TYP başlamadan önce yüklenici, tüm katll!mcllara ait sözleşme tarihinden önceki bir yıllık süreyi

içeren sosyal GüVenlik Kurumu it Müdürlükleri Veya Merkezlerinden onaylı hizmet dökümlerini

idareye teslim eder. Asillerin yerine başlayan yedekler için bu belge, başlamalarlndan itibaren
yedi işgünü içinde verilir. Ancak katlllmcllara ait hizmet dökümlerinin idare tarafından
elektronik olarak sorgulanması halinde yüklenicinin hizmet dökümlerini teslim etmesine gerek

yoktur.
(2ol TYP katılımcısı olmaya hak kazananIar, sözleşme daha önce imzalanmış olsa dahi, TYP başlama

tarihinden önce programdan yararlandırılamazlar. Bu tür durumlarda katılımcının fazla ÇalıŞtığı

sürelere ilişkin her türlü giderin ödenmesinden yüklenici sorumludur. idareye herhangi bir

sorumluluk yüklenemez.

|2I| (Değişik: 28/09/2017 tarihli ve 35397 sdyılı Genel Müdür onoy,)1t Yüklenicinin, hak edişlere

ilişkin belgeleri ve maaş bordrosunu izleyen ayln yedinci gününe kadar ll Müdürlüğüne teslim

etmesi gerekir.
(22} Hak ediş belgeleri ile birlikte her bir katllımcı için devamsızlık durumlarını gösteren DeVamslzllk

Formu da yüklenici taraflndan idareye teslim ediljr. 5özleşmede belirtilmesi durumunda,

devam durumlarlnln yükleniciler taraflndan sisteme girilmesi de mümkündür. Bu şekilde
devam durumlarının, her ayı takip eden 5 inci günün sonuna kadar sisteme girilmesi halinde

Devamsızlık Formunun idareve teslimi zorunlu değildir. Devamsızlık Formunda ya da devam

l0 14 üncü ma.ld€de yer da "Yükleni.i Kurumun yasal ij,deme sürcsi ffçmiş ve.8i, Prim ve idari para cezas borcunun bulunmaması, borcu

bulunmalJa birlitte bu borçlann 6183 gyılı Kanunun 48 in.i maddesi kapsamında t.ciI ve tak§ıtlendirilmesi ya da il8ili (anunlar gereğnce

yaPıland lnlmış 01m.s ve uksitlerin düz€nli üenir olmasl 8erekm€ktedii- ıtadesi ka]dlnlmlştır.
iI Maddenin d€ğişiklikten önceki hali: "yrk enjc,rir, ıak e.tişlere ilişkin belgele.i, nooş bordrosu, vorso sorJ ünalzelnesi gider ve kar için |ğturo 'e 

lotura
ye.ine geçen belgele.i izleyeh oyın yedinci ginnne koılor idoreye t6lin etdesj gerckil'



durumlarlnın yüklenici tarafından sisteme girilmesi h6linde ortaya çlkabilecek hatalarda
sorumluluk yükleniciye a ittir.

(23) TYP sırasında iş sağhğı ve güvenliği açısından gerekli önlemleri almak, buna ilişkin tüm araç ve
gereçleri bulundurmak ve iş kazası ve meslek hastalıklarında resmi kurumlara yapılması gerekli

bildirimleri süresi içinde yapmak yüklenicilerin sorumluluğundadlr. Yükleniciler iş kazası

meydana gelmesi halinde resmi kurumlara yapılması gereken bildirimleri süresi içinde
yapmakla ve durumu idareye bildirmekle yükümlüdür.

(24} Engellilerin TYP'ye katlllmlnl sağlamak üzere TYP uygulama alanı ve bu alana ulaşılabilirliğinde
kullanılan diğer kısımlarda gerekli önlemleri almak yüklenicinin sorumluluğundadır.

|25| (Yeni Modde: 78/07/2076 torihli ve 24839 soyılı Genel Müdüı Onoyl rYP süresince haftada

bir gün katlllmclIara mes|eki eğitim Ve/Veya kişisel gelişim eğitimleri Verilmesi yüklenicinin

sorumluluğundadlr. Eğitimin içeriğinin belirlenmesi, eğitim planlamasl Ve yürütülmesinden
yüklenici sorumludur. Verilen eğitim ile ilgili bilgilerin ilgili dönemin hak edişi düzenlenirken
sisteme girilmesi gerekmektedir. Verilecek haftallk eğitim bir günlük TYP saatine denk

8elmelidir. Eğitim Ve çallşma süresi toplamünın haftada 45 saat olmasl gerekmektedir. Yüklenici

haftalık eğitim süresini TYP çallşma günlerinde ister tek seferde, ister TYP çallşma günlerine
yayarak kullanabilir. Eğitimler esnasında çalışma yapılmayacak sadece eğitim yapılacaktır.

Program kapsamında verilecek eğitimin konusu, mesleki eğitim Veya kişisel gelişim

eğitimlerinden hangisi kapsamında olduğu Ve planlamasl EK-3 Toplum Yararlna Program

Yüklenici sözleşmesi'nde be lirtilmelid ir.

|26| lYeni Fıkrd: 28/09/2077 tdrihli ve 35397 soyılı Genel Müdijr onoy' Yönetmeliğin 67 nci

maddesinde ve Genelgenin 8 inci maddesinde sayllan katlllm şartlarl ile diğer maddelerinde ve

Genelge eklerinde yer alan şartlara ilişkin bilgi Ve belge kontrolünden yüklenici sorumludur.
yüklenicinin bu sorumluluğunu yerine getirmeme5inden dolayı oluşabilecek her türlü fazla Veya

yersiz ödeme yükleniciden yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

|27| (Yeni Fıkro: 28/09/2017 tdrihıi ve 35397 soyııı Genel Müdür onoy,,ı Düzenlenen TYP,lerde,

yüklenici kurumun katılımcılar içln vergi ve sosyal güvenliğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara

yapmamasl durumunda ivedilikle yükleniciye ].5 gün süreli yazlll ihtarda bulunulur, Verilen süre

içerisinde ilgili ödemelerin yapllmamasl halinde yüklenici kurum ile düzenlenen tüm TYP'ler

sonlandırılarak yüklenici ile otuz altl ay süreyle bu yönetmelik kapsamında kurs ve programlar

düzenlenmez. otuz altı aylık sürenin başlangıcı; 15 günlük ihtar 5üresinin bitiminden sonraki

gündür.

Madde 11- Katlllmolara ilişkin hükümler

(28l Katılımcı taahhütnamesini amzalamayan katılImcı, TYP'ye dahil edilemez,
(29) (Değişik: 78/07/2076 torihli ve 24839 soyılı Genel Müdür onoyı)1' TYP'ye ara

verildiğinde, aradan sonraki dönemde de aynı katılımcılarla devam edilec€ktir. Ancak ara

verilen dönemde Genğlgenin 8 inci maddesinde yer alan katlllm şartlarlnl sağlamayan

katlllmclIar programa devam edemez.
(3ol @eğişik: o7/og/2o77 tarihıi ve 32g74 soyılı Genel Müdür onayı)13 (Değişik:

28/o!r/2o77 torihlİ ve g53g7 soyıtı Geneı Müdür onoyı\\o Bir katılımcl, TYP,lerden en fazla

yirmi dört ay yararlanabilir. Yirmi dört ay yararlanmaya ilişkin takip yükümlülüğü yükleniciye ait

olup; söz konusu kuralın ihlali sonucu katılımcıya yapılacak fazla odemeler yasal faiziyle birlikte

yükleniciden tahsil edilir.

|, Madd.y. ,,Ancal< eİa v€ril.n dön.mde c€neı8enan 8 inci maddesinile yer alan kaollm şantannı gğlamayan katılımctlar programa devam edem€z"

|] Maddeye "o; ekiz ay yar lanmaya ilişkin takip yükümlünğu yüılenicıye ait olupj ,öz kon(su kuralın ihlali sonucu 1.1t ümoya yapılacak fazla

öd€meleryasal faiziyle birlikte yüklenicideD tahsil edjlir" ifadesı €klenmi ştir.
]1 Maddenin değişikıikten ö nceki hali "Bir kaıılünc,, yijkleni.i ile drzenlenefu TYPl.rden en Jozlo on sekiz ay yorononobiln. on sekiz o, yo.orlannoro

ilişkin takip ynitntijlüğü rüklenicie oit olup; sıjz konusu klmlD ihtoli sonrcu kolülıncüyo yopülocok Iozla ödefuelel yo l foiziyle birlikte yiüklenici.!.nöH



(31ı (Değişik: 78/07/2016 tarihti ve 2l8gg sayılı Genel Müdür onoyı)1s . il Müdüdüğü,
başvurulardan sonra yüklenici ile birlikte katılımcıları seçecektir. Katılımcıların TYP'nin

uygulanacağı yere en yakın bölgeden seçilmesi esastır. Seçimden önce ryP ilanında belirtilen
koşullarl taşlmayan ya da TYP'nin aksamasına Ve başarlslz olmasına sebep olabilecek olan

başVurular geçer5iz sayılacaktlr.

|32| (Değişik: 23/02/2017 tğrlhli ve 7392 sdylı Genel Müdiir Onayı)'eTlP devam ederken ya da

baş|adığında katılımcı sayısında meydana gelen azalmalar yedek listedeki işsizlerden karşılanır.

Yedek katlllmcllar içinden de katılımcı sayısının tamamlanamamasl halinde KUrum'a kayltll

işsizlerden ilMüdürıü6ünce uygun görülenler, ilana çıkılmadan liste yöntemi ile belirIenir.
(33} Katllımcllann seçim işleminin yapılmasından sonra program başlamadan önce tüm nihai

katlllmcllarln gerekli koşulları taşlylp taşlmadlğl idare Ve yüklenici taraflndan tekrar kontrol

edilecektir. Gerekli kontrol işlemleri tamamlanmadan program başlatılmayacaktır.
(34} WP başlatılması aşamasında belirlenen sayıda katılımcı bulunamaması halinde ya da TYP'nin

yürütülmesi slraslnda yüklenicinin kusuru dlşlnda katlllmcl sayısında azalma olmasl halinde
hizmetin gereği şekilde ifaslna engel olmamak kaydlyla TYP'ye devam edilebilir.

Madde ı2- Katll|mcllarln TYP'ye devam zorunluluğu ve izinleri

Katıllmcllarln TYP'ye devamı zorunludur.
(Değişik: 74/77/2074 tarihıi ve ıo006 sdyılı Genel Müdür onoyı)I1 Kattllmcllar TYP'nan

süresine bakılmaksızın yükleniciye ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ya da yükleniciden onay

almak şartlyla on dört güne kadar ücretsiz izin kullanabilir, Ücretsiz izin kullanılan dönemde

katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez ve SGK bildirimi de devamsızlıklar düşüldükten sonra

kalan süre üzerinden yapılır.
(3t| (Değişik: 74/17/2074 tarihli ve 40006 sdyılı Genel Müdür onoyı)I8 Sağ|k sorunları, evlenme,

doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı ve benzeri durumlar da on dört günlük ücretsiz izin

kapsamında değerlendirilir.
(38| (Değışik: 74/77/2074 torihli ve 4o006 soyılı Geneı Müdür onoyı)|g iznin kullanıml için, izin

dilekçesinin yükleniciye onaylatılması gerekmekte olup, dilekçede mazeret bildirilmesi zorunlu

değildir.
(3g| (Değişık: 14/71/2014 torihli ve 40006 soyılı Genel Müdür onayı)'o HafIa tatili günleri de iş

gününde olduğu gibi çalışılmış olarak değerlendirilir. Katlllmcllarln hafta tatili ya da resmi tatiI

günl€rine denk gelen izinleri, toplam izin haklarından düşülmez.

|ao| peğişık: 14/17/2014 tarihıi ve 40006 sdyııı Geneı Müdür onoYl'' 5510 savlll Kanun'a göre iş

kazası ve meslek hastalığı kapsamına giren sağlık sorunları hariç, herhangi bir n€denle on dört

(35}

(36)

l5 Madde değişlnhişti., Maddenin onceki hali:"(Z8) l.|2hhmcl seçımiiila.e yetkisindedir. Ancak ida.enin talebi haıindeyüklenici de bunuDla il8ili

iş ve jşlemlerde yardımcı o|makzorundadır,"
,ı Mo;delin deiişikıikten ijncel<i holi: "TYP üleran ederkel yo da başlodüğındo ıohhfrcl sl!ısündo neldona qelen dzalmalar ledek listedekj işsizler.ıen:

yeaek listeden ioiıncı tenin edilenenesi halinde itono bowron diğer şsizlerden ,\1kdadaki Encelikler ülikkole ahnorok ko.şlonır. Boşvuronlor içinden
'.te 

kot hfucü sdyısın,n tomo/alonamomog haunde Kurum'o kolnt, işsizlerden idore toroİndon uygun görülenler, jlano çükülnodon liste y.jnteni ile

l7 Maddenin değişikliİlen örceki hali: "Kotthn.üla, yrklenicive idarcye bilgi vemek ve idare 9e,rkleniciden ohoy olmak şart yla TYP slresinin y'rni.le
biri kodor f!.r;;z i'in kullonobilir. Ucrc.siz iziı kuttonılan dönende kotüh,ncıyo h.rho gi bn ncü 6.1ennez ve ScK bildnimi.le .levonsızl'klar

drşn]drkten sonro kalon sarc üzennclen yapnür."

veJotü gibi nüJi; nedenlqi belgelendirnek şortıiğ, Tw sürsinin ynfuide bin kodor de9oms,zhk hakk] bulrnhoktodür, Bu şekilıle geçirilen günlerde

k;ınü;cı,cretti izinli kobul ediirck bu günlere ilişki. kotühn., n.reti,veryi ve sosyol güvenlik p.imleri dderccekti.. An.ok, soğIık loporukd boğlü o|orok

dewmgzhk ydpon konhfu.lyo, scK toroindan iş göremezlik üteneği E.lendiğinden dolay,,5ö2 konusu a.leheğin ö.leniP ödenfue.liğine bokllnokg2ün, fuğlük

rowru ahnin giinler içil icrct ij.l.nm;y4eklir- TYPre kalülmoro hok kozano. kotlhncüıün pnpn a bolo.Iüğ|ilkgün pfugrdnIlan oyrülfuosı halinde.

r?::İ',,l','.':#;,iltJtincetı ıtıi: ,,rııkorıao soy lon sürler oyr] oyü değerleıl.lirilir. llcr.İsiz ya do ,c.etti ızin süreleri hirbürinin yerine ikame

,0 Maddenin değişiklikten dnceki hatij: -Hdfo toaili9ünlen.le holta içü günle.i gibü çalüşIlmüş olarok değe.lendiriln. Kotühmcılodı hafto totili yo do resni
totil günlenne (lenk leleı ücr.tli ,o do ijcreİsiz izinleri, aoplon acretli yo do ücret\üz izın hoklonndon d,işulnez."
2ı M;ddenin dcğişik]ikten ön.eh haıi| "55ı 0 solılı (oau.'o li,re iş knag ve neslek hostol,ğü kop n,no gir.n sqğhk sorunlorü hariç, herhoaqi bir nedenle

ücretli,o do üciisiz izin sürcl.rinden herhangi bnisinin oşnnası holinde, yüklenici torofndon koııhmcünın TYP ileilişiği kesile.ek idorere bi1.Inilir.",5H



Madde 15- |M(jlg,a| zalogl2ou tarihli Ve 35397 saylll Genel Müdür onayı)'5

(49) (Mülga: 28lo9l20l7 taİihli Ve 35397saylll Genel Müdüronayl)
(50) (Mülsa: zaloglzoI7 İarihli ve 35397 saylh Genel Müdür onayl}
(51) (Mülga: 2alo9l2ol7 tarihli Ve 35397 saylh Genel Müdüronayı)

Madde 16- |Millgal. Z8/O9/2017 tarihli ve 35397 sayı|ı Genel Müdür Onayı)'6

|Mnlca:28l09l2ou tarihli Ve 35397 sayl|l Genel Müdür onayl)
|Mıilca:.28l09l2o17 tarihli ve 35397 saylll Genel Müdür onayl)

Madde u- Yükleniciye ödemelerin yapılması

Ödemeler, aylık hak edişler doğrultusunda yükleniciler taraflndan katllımcllar için yapllan
ödemelere ilişkin belgelerin idareye ibrazı sonrasında bu belgelerin inceleme işlemlerinin
tamamlanması sonucunda yapılır, İdare belgelerin tesliminden itabaren yedi gün içerisinde
incelemeleri tamamlayarak oluşan giderleri yüklenicinin hesabına aktarır. Yüklenici, idare
taraflndan hazlrlanan bordro programlarlnl kullanarak katlllmcllarln prim Ve ödeme bilgilerini
süresi içinde idareye teslim edebilir. Bu şekilde bir bordro programı hazırlanana kadar söz
konusu belgeler elden teslim edilmeye devam ediIecektir.
(Değişik: 24/02/2074 tarihli ve 5934 soyılı Genel Müdür Onoyı) 27 (Değişik: 28/09/2017
tdrihli ve 35397 sdyııı Geneı Müdür onayı)'3 Ayt|.k hak ediş, cari ay boyunca programa katlllm
sağlanan toplam saat Veya 8ün esas allnarak düzenlenir. Hak ediş belgelerine maaş bordrosu
eklenerek idareye teslim edilir. WP'lerde hak edişler aylık hesaplanacak o|up, dönem başı ayın
ilk günü dönem sonu ise ayın son günüdür.
(Değişik:28/09/2o77 torihli ve 35397 soyııı Genel Müdür onayı)'g TYP'lerde katlllmcl
ödemelerine ilişkin istihkaklara ajt belgelerin idareye gönderilmesini müteakip, giderler idare
taraflndan yüklenicinin hesablna aktarlllr.
(Yeni Fıkra: 28/09/2017 tarihıi ve 35397 soyılı Genel Müdür onoyr,| Düzenlenen TYP'lerde
yüklenici kuruma yapılan ödemelerden yüklenici kurum gerekli ödemeleri yaptıktan sonra fazla
tutar kalmasl halinde, soz konusu tutarı kuruma iade eder,

Madde 18- (Mülgo: 28/09/2077 torihli ve 35397 soyılı Genel Müdür Onoyı)'o

|58| (Mülga: 28/09/2077 torihli ve 35397 soyılı Genel Müdür onayı)

(52)

(53)

(54}

(55}

(56)

(57)

'5 Maddenin kaldınlmadan ön.eki hali: ' (47) TYP'n', /ıi rütillnesini soğlonoyo ,önelik olarok kaahncılor için bdcnnsi öngöriilen toplam giderin !üzde
------(-..--...---...,.--)'i ordnndo, TyP süBin.e koı,lıncı toruln.lon kulhnnmag zorunlu olan so.J nolzeneleri içia !üklenkae ödene yoPnocokt,.
Ga)SarJ nalzenesi gidenne ilişkin ödeneler Sosyol eüvenlik Kurunlan Horcono Belgelen Yöne.neliğinde beliflllen b.lq.|erden binsi korşühğ]ndo yopnür.
(49)5arl nalzensi gide.i, TYP'nin yn.üulnesi içia gerekli o|on ekiPmon giderlenni ilode eder. TYP'nh iş sqğlüğı ve qüvenliğine uyqun şekilde
yirütijl.bilnesi için kotılıfrc,yo sqğlonmrı ger.ken elbise, eldiven, kosk, gbzlük oyokkobl, çizne vb sof holzefueleli de bu qider kapfunündo
değ.rl.a.linlebilir. lşin yürIjtarmine esos molzem.lel bu kopsono girmez. "
26Maddenin kaldı.tlmada. iılceh hall: " (50)Yrll.ar'ni\ hiznete konu işi sürdürnesini sağloyocak pe.'onel nuhosebe gibi işletne gi.lerlen için TYP'nin
yülütülnesihi soğlonoyorönelikolarok kotlhnclol için ödeınesi öngöfiilen toplon 9iclefu yüzde -.....(.,.........--.....)'i omnrndo kar aiden.cektir.
(51)KErö.lenesi,sosyalGiivenlik Kurunlan Horcomo Belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgelerden b/İtsi karşülığ'nda youlür. "
1' (52) nci fıkranln değşiktikteb dn.eki ha]i: ",ryİİ ror( ..liş.oli ay boyln.o çohşnon hplofr saatveydgrn esos olınoruk.fuzenleai., Hok e.liş belgelenne
nooş bor.lfusu, voBo illo.i giderle. ve küİl için foğllo w IoLura !.nne geçen belg.I.. eklen..ek i.lo.eye .eslin e.lilir.'
:3 Maddenin de6işik]i}ten örce}j ha|t "Arhk hok ediş, can ğy borwra çahşlon toplom nat veyo giin ens ohnorok d zenlenn,, Iiak e.!iş belgelcrine nooş
bordfu'r, w6o id.fi gidefl.f ve kar için Jofulo v. İafufu yerine qeçcn belqeler cklenerek idor.rİ .esli ediliL wP'bıne huk edişIer aylük hsoplonacok
olup, donen başı oyn ilk giini' dönen 

'oıu 
is. oyın soı güaiidü.."

29 Maddenin değişikliken ö 
^cekjhali: 

"TYP'nin ko,,u kufun ıero kululuşlarryla duzenlennesi holincle katıhncı ö.lenel.rine ilişkin istihkaklonn iddrele
göndeilnesini nüteokiP, giderle. idore torofrndoa komu kuruluşunun hesobüno aktonlır."
]0 Maddenin kald,.llmadan önceki hali: "MADDE 18-ve.8i, Resim, Ha.çve KDv"
"{ss)v.rgi, ft'in le horç gid.rleri s.jzleşne beıtelin. .lahik ir- Fakat ilgili mevuot gereğince hsoplano.ok Katno Değe. ve.gisi (KDv), s6,1eş e bed.line
dohilolnoy]p,bı vergi tutolı idole to.olndon yiiklenicae ilavet n Edenir."



Madde 19- Avans

(59ı Bu sözleşme konusu TYP'nin uygulanmasl için, idare taraflndan yükleniciye avans

Verilmeyecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi için yüklenici taraflndan idareden avans

talep edilemez.

Madde 20- Noter ücreti

(60} Bu sözleşme konusu TYP'ye katlllmcı seçimi için gerekli noter ücretIeri Ve bağll giderler
yüklenici taraflndan karşılanacaktır.

Madde 21- (Mülga: 28/09/2077 torihti ve g5397 soyılı Genel Müdür Onoyı)l|

Gr| Mülgo: 28/09/2077 torihlı ve 35397 soyılı Geneı Müdür ondyı)

|62| (Müıga: 28/09/2077 torihli ve 35397 sayılı Genel Müdür onoyı)

Madde 22- Kontrol ve denetim

(53) Kurumun genel denetim yetkisi ile 4904 saylll Kanunun 13 üncü maddesi uyarlnca oluşturulan

Denetim Kurulunca denetim yetkisi sakll kalmak kaydıyla TYP denetiminden yükIenici

sorumludur. Bu nedenle denetim ve kontrol €ksikliklerinden kaynaklanan fazla ÇalıŞtırma,

çalıştlrmama, eksik ya da fazla ödeme ya da Typ,nin gereği gibi uygulanmamaslna ilişkin her

türlü eksiklik ve aksaklıktan dolayı yüklenici sorumlu olacaktır.
(54ı Kurumun genel denetim yetkisi ile 4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarlnca oluşturulan

Denetim Kurulunca yapılan denetim dlşlnda; Genel Müdürlük personeli, il Müdürlüğü veya

Hizmet Merkezindeki yönetici personel, denetim ve/Veya ziyaret yapmak üzere

görevlendirilebilir. Denetimlerin, etkinlik bakımından habersi2 yapllması önem taşlmaktadlr.

Ayrıca iş ve meslek danışmanlüğı hizmetleri çerçevesinde de TYP ziyaretleri gerçekleştirile bilir.

(65) WP,nin daha düzenli Ve disiplinti bir şekilde yapılması ve faydalanıcıların devam durumları ile

TYP hakkında ortaya çıkabilecek diğer tereddütlerin 8iderilmesi amacl ile TYP alanının kamera,

fotoğraf makinesi ya da başka teknolojik araçlarta kaydedilmesi ve bu kayıtların denetimlerde

sunulmak üzere elektronik araçlar (CD, DVD, harici bellek vb.) ile saklanmasl mümkündür. Bu

konuda uygulama yapıp yapmama konusunda nihai karar idare tarafından Verilecektir. Bu

hükmün uygulanması aşama5ında hiçbir şekilde kişisel hayatın gizliliği prensibini ihlal edecek

tutum ve uygulamalar içinde olunamaz. Örneğin kamera ile kayıt yapılmasl durumunda, kaydın

sadece wp mek6nı ve süresi ile sınırlı olması gereklidir. yüklenicinin aksi yöndeki

davranışlarından idare hiçbir şekilde sorumlu değildir.

(55} Yapılacak her türlü denetim Ve zayaret ite iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri ÇerÇevesindeki

ziyaretler sırasında idare ve yüklenici her türlü önlemi almak ve gerekli kolaylığl sağlamakla

yükümlüdür.

Madde 23- sözleşmenin feshi ve diğer yaptlrlmlar

(67) Daha önce yönetmelik ve yönetmeliğin yürürlükten kaldırdığı eski mevzuat kapsamlndaki

faaliyetlerde işbirliği/hi2met alımı yapılan ve yükümlülüğünü yerine getirmediği idare

taraflndan tespit edilen,

3ı Maddeninkaüd|rılmadanirncekihali:"MADDE2l-FiyatFarkı'
15a]Bu s6zl.şme koıusu wP,nin ullulonfua suresi içinde )^jklenlci torofi.don yopnnosü güek n işIe. için idorc ta.qlndan 

'Ükl.niciy. 
lyat lorkl

iiili,rtiİi,ii, g-"k 
"a"ü"ş^e 

sİjresi, gerekse uzoğlon ,ijrc için.le, sözl.şmeden tloğan büt n yükinlülikleini lon ololok yeri,ıe ge.ümesine kodol |ğgi,
',iii 

lo"ç *i--,i 
^iıi 

yukümlüiıkl.ıde dftüş olnosl veyo Jü\i noli yrkndlilrkleria doğnosı gibi n.denlerle idoreden fyor la.h verilmesi tolebinde



günlük izin süresinin aşılması halinde, yüklenici tarafından katılımcının iIişiği kesilerek il

müdürIüğüne bildirilir.
(41) Katılımcılann yükleniciye ve idareye bilgi vermeden ve bunlardan onay almadan ya da

belgeleye dayalı mücbir nedenleri olmadan TYP'ye devamsızlık hakları bulunmamaktadır. Bu

şekildeki bir günlük devamslzllkta dahi yüklenici taraflndan katllımclnln TYP ile ilişiği kesilerek
idareye biIdirilir.

|42| (Değişik: 14/11/2014 torihıi ve 40006 soyııı Genel Müdür onoyll'I\P başladtktan sonra
programa başlayan katılımcılar, TYP'nin süresine bakılmaksızın yükleniciye ve Kuruma bilgi

vermek ve Kurum ya da yükleniciden onay almak şartlyla on dört güne kadar ücretsiz izin

kullanabilir.
(43l Her katlllmclya devam ettikleri her gün için DeVam Çizelgesani imzalatmak, muhafaza etmek Ve

ihtiyaç halinde yetkiIi kişi ve makamlara ibraz etmek yüklenicin sorumIuluğundadlr.

Madde 13- Katlllmcllara yapllacak ödeme

|aal peğişik: 2a/o2/2o74 tolihti ve 5934 sayılı Genel Müdür onayı)21Her bir katlllmclya yapllacak

ödeme, 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından
belirlenen günlük asgari ücret miktarlnln katlllm sağlanan 8ün saylsl ile çarpımı sonucu

bulunacak miktardan oluşur. Ödemeler, bir ay kesintisiz katılım sağlayanlar için otuz gün

üzerinden yapılır. (atılım sağlanmayan gün bulunması halinde yapılacak ödeme, katılım

sağlanmayan gün sayıslnln ilgili aydaki takvim gün saylslndan düşülmesi sonucu bulunan gün

sayı5ı üzerinden hesaplanır.

|45| (Değişik: 24/02/2074 tarıhti ve 5934 sdylı 6enel Müdİir onoyı)'o Ay içinde geç başlayan veya

ay sonundan önce biten TYP'lerde, ya da devam eden bir TYP'ye geç katllan Veya TYP'den

erken ayrılan katlllmcllar için ödeme gün saylsl, ayln takvim gün saylslna bakılarak parmak

hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. Yapılacak ödemenin hesaplanmasında, hafta tatili

günleri de dikkate alınır ve bugünlere ait ücret tam ödenir.
(46) sağlık raporuna bağlı olarak devamsızlık yapan katlllmclya sGk taraflndan iş göremezlik

ödendiğinden dolayı, sağlık raporu alınan günler için ücret ödenmeyecektir.
(47ı Vergi Ve sosyal güVenlik prim giderleri katlllmclya yapılacak ödemeler üzerinden hesaplanarak

bu gider kalemine ilave edilir. Bu nedenle vergi Ve sosyal güVenlik prim oranlarl katılımcının hak

ettiği ayhk toplam ödeme miktarlna uygulanarak hesaplanlr.

Madde 14- Asgari geçim indirimi

|48| 37/I2l7960 tarihli Ve 193 saylll Gelir Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde
katılımcıların durumuna uygun olarak hesaplanacak olan asgari geÇim indirimi, durumlarını

gösterir belgelere bağlı olarak yükleniciler tarafından katılımcülara ödenir. Bu ödeme ile ilgili

şikayetlerden doğrudan yüklenici sorumludur.

:, Madde nin değişik]ikten ö 
^.eki 

hefi: " Kdr/i,nc onn |'yP'ye .tewn zo.unlutufu ve i.inleri ile ilgili yi.ni.t. birlik omn. TYP bo§ladı Aİol @nrl ba,la'on

kaülmc or içil, rofurlanocoİlorı Loplon sijrey. uygulonlr-'

" 1lı; in"iirii|,n değişikliken önceh ha|li: 
iier bir koalıncıyo yopülocak .j.Iene, 4857 soyll, Konun hnknnlen çerçdesinde asqon ücret tespiİ

niıwnu toronnaon b;hrlene, on oltı ,0şını doldu.muş §çiler için grntiik osgon ü.ret miktorüıln kor]ln soğlonan gün sorlsı ile çorplnü funrcu

i,i"i",ii i*i,ai 
"i"şir 

odeneıü, bı;;y kesintjsiz k;üiı'n sagloy;nloı için;fuzgrn 
'zeri,.!en 

yoplü.. Kotılün soğlonmolon güh bulmmog holinde

yapülacok ödeme, koalıngğlanmoyon gün soy§ınh ocuz gündea .lişülmesü funlcu bulunan gün soyüsı üzenn.]en hesoplonüL"
iii+ii *i r,ı.*n, a"gjşitı-ıııt" n on.uiı ı,"ıii "a4toı,t ziı hok|ınü kozonoh kal,hncılo. için bu izin \urcsi yaP ocok odenenin hesaplonmolndo di kkote

olınür ve bugi,nlerc a,t üeret ıt lon ödeniL',5fr



(68} Yüklenicisi olduğu TYP kapsamında; hile, çıkar sağlama, irtikap, rüşVet, sahte belge/teminat
düzenlemek Veya bunlara teşebbüs etmek gibi fiil ve davranışlarda bulunduğu tespit edilen,

(69} Tanınırlık ve görünürlük kuralları da dahil olmak üzere, TYP kapsamındaki yükü mlülüklerini
yerine getirmeyen Ve idare taraflndan Verilen 15 gün süreli ihtara rağmen zamanında gerekli

düzeltmeleri yapmayan,
(7o) ihtilaflarln yarglya intikal etmesi durumunda yargı kararı aleyhine sonuçlanan,
(71} WP talepleri idare değerlendirmesinden sonra uygun bulunarak sözleşmeye çağrılan, ancak 10

gün içinde sözleşme imzalamaktan imtina eden,
(7z| (Değişik: 14fi1/2o14 torihli ve 40006 soyılı 6enel Müdür onayı)3' (Değişik: M/12/2o15

torihıi ve 42679 sayıh Geneı Müdür onoyı)3' sözleşme imzaladığı halde mazeretsiz bir şekilde
süresi içinde hizmetleri başlatmayan yüklenicilerden il Müdürlüğü taraflndan başlatmama
nedeni uygun bulunmayan ile TYP başladıktan sonra yüklenici taraflndan il MüdürIüğü onayl

olmaksızın tek taraflı olarak fesih yapılması

|73| (Yeni Fıkro: 28/o9/2077 torıhli ve 35397 soyılı Genel Müdür onay,) Dizenlenen TYP'lerde,
yüklenici kurumun katllımcllar için vergi Ve sosyal güvenliğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara
yapmaması durumunda ivedilikle yükleniciye 15 gün süreli yazılı ihtarda bulunulur, verilen süre

içerisinde ilgili ödemelerin yapılmaması halinde yüklenici kurum ile düzenlenen tüm TYP'ler

sonlandırılarak yüklenici ile otuz altl ay süreyle bu yönetmelik kapsamında kurs ve programlar

düzenlenmez. otuz altl aylık sürenin başlangıcl;15 günlük ihtar süresinin bitiminden sonraki
gü ndü r.

Yüklenici ile devam eden tüm TYP'ler idare tarafından iptal edilecektir. Ayrlca yirmi dört ay geçmeden

yüklenicinin yeni teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır,

Madde 24- Ayrımcılık Yasağı

(74) Kurs kapsamında sunulacak hizmetlerde tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine

bağlılık esastır. Bu çerçevede hizmetl€rden yararlanan kişil€re yönelik olarak idare personeli ve

yüklenici taraflndan hiçbir surette dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, siyasi görüş, felsefi inanç ve

kılık-kıyafet ayrımcılığı yapılamaz.

Madde 25- Sözleşme kapsamındaki TYP'nin tamamlanması

|75| (Değişık: 28/og/2o77 tarihli ve 35gg7 sayııı Geneı Müdür onoy|u rve, sözleşmede belirlenen

sürenin tamamlanmasıyla sona erer. Başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresi sonradan

uzatlla maz
(76} TYP'nin feshine ilişkin hükümler saklıdır.

Madde 26- Tanınır|ık ve görünürlük

(77) yüklenici, wp süresince yürütülen tüm faaliyetlerde Typ ve kurumun tanlntrllğlna ve

görünürlüğüne itişkin önlemleri almak ve bu çerçevedeki iş/işlemleri yürütmek zorundadır.

Yüklenici, idare Ve Kurum taraflndan yapılacak denetimlerde, tanünırllk Ve görÜnürlük

konusunda yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği kontrol edilecektir. Bu hususlara ilave

olarak TYP'ye ilişkin herhangi bir şekilde yazılı, görsel, işitsel, sanal ve benzeri yollarla haber,

3' [68) ncifıkranın değişikliken ön.eki haIi|"sözlgşne inzalad,ğı holde süresi içinde hiznetleri boşlatmaron,"
. iosj nci ıknnn oŞşiniken dn.ekı hali: sdzl;şme imuladığr hatde snresi içinde hizmetleri başhtmayan yüllenlcllerden lI Müdürlüğü brahndan

t"iı"t'.".a nea*i ,yğ.n tülunmayan ile TYPbaşIadıkte sonr;yukleni.i taraf!ndan il Müduİlnğu onayı olmdGlzın tektaıanı olarak fcsih yap!lmasl

Yüideni.i ile devam ;den tüm TYP'lef idare tarafından iptal edilecektir. Ayrıca iki yıl geçmeden yüklenicinin yeni tekliileri değe'|endifmeye

11l4addty1 " Boşlangüçlo s'zleşne.te belirlenen TYP siresi so.ro.lğn Wotülonoz.' ifad,s' ek|enfiişrif ,

^5fr



(78}

(79}

bildiri, duyuru, çağrı vb. Yapılması durumunda programln finansmanının Turkiye iş Kurumunca
sağlandlğl hususuna görülür ve anlaşllabilir şekilde değinilecektir.
wP uygulanan alanIara yüklenici taraflndan, iŞKUR logosunun bulunduğu "BU
ALANDAK|/ALANIN ......,.,..... ToPLUM YARAR|NA PRoGRAM (TYP) KAPSAM|NDA TÜRKiYE iş
KURUMU TARAF|NDAN FiNANsE EDitMEKrEDiR" ibaresinin yer aldığı levha asılacaktır.
Ağaçlandırma, restorasyon, tarihi Ve kültürel mirasın korunması, park düzenlemeleri, vadi ve
dere ıslahı, erozyon engelleme çalışmalan kapsamında uygulanan WP bittikten sonra ise kalıcı
olmak üzere söz konusu faaliyetlerin yaplldlğt alanlarda iŞKUR logosunun bulunduğu "BU
ALANDAK|/ALANIN ..,........... ToPLuM YARAR|NA PRoGRAM (TYP) KAPSAMlNDA TÜRK|YE iŞ

KURuMU TARAF|NDAN FiNANsE EDitMişTiR" ibaresinin yer aldığı levha asılacaktır.
Söz konusu levhalara ilişkin örnekler Örnek 1ve Örnek 2'de yer almaktadır. Levha büyüklükleri
en az yatay kenar 125 cm dikey kenar 50 cm ebadlnda Ve bu örneklere uygun olacaktlr. Levha
zemin rengi ile logo ve yazı renkleri örneklerle birebir uyumlu olacaktır. Levhanın daha büyük
yapılması halinde 125*50 oranlna riayet edilecek, leVhadaki logo ve ibareler örneklerde
görüldüğü şekilde levhanın büyüklüğüyle orantılı olacaktır.

(80)

örnek 7.

örnek 2.

yüklenici, idarenin izni
materyali de kullanabilir.

Bu ALANlN TEMlzliĞi

ToPtUM YARAR|NA 9RoGRAM [wPl

KAPSAMlNDA

TüRKıYE ış xuRuMu

TARAFlNDAN FiNANsE EDlLMExTEDiR.

BU ALANlN TEMizliĞı

TOPİUM YARARİNA PROGRAM (TYPİ

KAPSAMlN DA

TüRKlYE ış KURuMU

TARAFlNoAN FlNANsE EDiLMisTiR.

(81) ile yukarıda belirtilen tanınırlık malzemesine ilaVe başka tanltlm



(82l Yüklenicinin bu kuralları uygulamaması veya eksik uygulaması sonucu Kurumun maddi/manevi
zarar görmesi Veya 2arar görme ihtimalinin doğması halinde idare, ilgili materyallerin
toplatllmasl da dahil bütün tedbirleri alır.

Madde 27- Yetki ve sorumluluk

(83) Genel Müdürlük ve/Veya idare, TYP'nin amaclna uygun olarak yapılmasını temin etmek ve
ortaya çlkabilecek sorunları önlemek ve/veya çözmek amacl ile yetki Ve sorumluluğu ölçüsünde
her türlü tedbiri alabilecektir. Bu kapsamda Genel Müdürlük ve/veya idare gerektiğinde
inceleme ve denetleme yapma, gerekçesini belirtmek suretiyle yapılan iş Veya işlemleri
durdurma veya iptal etme gibi hak ve yetkilere sahiptir.

Madde 28- Koordinatör

(84) Yüklenici tarafından Koordinatör olarak görevlendirilen Cengiz DlBlRDlK 35 bu sözleşme
kapsamındaki yüklenici faaliyetlerinin koordinasyonundan, yüklenici taraflndan teslim edilecek
olan raporların Ve diğer teslimatların kabulünden Ve ödeme yapılması için gerekli işlemleri
yapmaktan sorumlu ve yetkilidir.

Madde 29- An|aşmazhklar|n çözümü

(85l Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek tereddütlerin giderilmesi ve belirsizliklerin
açıklığa kavuşturulması konusunda idare yetkilidir. Tereddüt ve belirsizliklerde anlaşmazlığa
düşülmesi halinde sözleşmenin 28 inci maddesinde belirtilen mahkemelere ve icra dairelerine
başvurulabilir.

Madde 30- Anıaşmazhklarln çözüm yeri

(86ı Bu sözleşmenin uygulanmaslndan doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Uşak36

mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidirler.

Madde 31- Yürürlük

|87| (Değişik: 18/07/2016 torıhli ve 2/ı839 soyııı Geneı Müdür onoyı)37 Bu sözleşme; iŞ(UR Genel
Müdürlüğü taraflndan programln uygulanması için idareye ödenek tahsis edilmesi ve harcama
yetkisi verilmesi halinde yürürlüğe girecektir.

Madde 32- Sözleşmenin dili ve düzenlenme şekli

(88} Bu sözleşme, taraflar arasında Türkçe olarak hazırlanmıştır. 33 (otuzüç)38 maddeden ibaret 2

(iki)39 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, idare ve yüklenici tarafından tam olarak okunup
anlaşıldıktan sonra 06/|2/2OI8 Tarihinde imza altına alınarak 1 (bir)'erao nüshası, idare ve
yüklenici taraflndan alıkonulmuştur.

]5 Koordinatörün adı ve soyadı yaz|Iacak.
]6 ldareniD bu lundu ğu yeİ mahk€mesi yazıIacaktır.
3? Madd€de -eğitimin" itadesi "programln" olaraİ değişti rilmjştİ.
16 Raka mla ve yazıyla ayrı ayn beIirtil€.ekir,
! Rakamla veyazıyla ayn ayrl be]irtil.cekii
.0 Rakamla veyazıyla ayrı ayn belirtile.ekii



Madde 33- Sözleşmenin ekleri

(89) Aşağıda yer aian doküman, bu sözleşmenin eki Ve ayrllmaz parçasl olup, idareyi Ve yükleniciyi
bağlar.

a) Aktif işgücü Hizmetleri Yönetmeliği

b) Toplum Yararına Program Genelgesi (2013/1)

(90) Taraflar bu sözleşme ile birlikte yukarlda belirtilen dokümanları da sözleşmenin ayrllmaz
parçası olarak kabul etmektedirler.

(9ı} Bu sözleşme, yukarıda bahsedilen dokümanda yer alan hükümlerle birlikte uygulanacağı için
genel hususları ihtiva etmektedir. Sözleşmede yer almayan hükümler için bu dokümanda yer

alan hükümler geçerlidir.

'\. /..1a-,., ,,\ ,,.
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