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ipEryoı-u KALKıNMA AJANsı

2o2o ylLl rerrııix DEsTEK pRoGRAMl KApsAMıNDA DEsTEKLENEN

"Mentor|uk Eğitimi"

BAşLı KLı rnnı-iyrrr i ı_işri rıı D ESTEK sözı-rşru esi

IDestek sözleşmesi numa rası]: TRC1-l ZLlrD /OOO3

Bir tarafta

iPEKYoLU KAIKlNMA AJAN5l
Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı

VakıfIar Güven İş Merkezi Kat:2/3

Şehitkamit/GAZiANTEP

Diğer tarafta

Adıyaman Üniversitesi
Adres: Adıyaman Üniversitesi, Altınşehir Mh, 3005 Sokak No:13 02040

aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
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Madde 2 - Faaliyetin uygulama süresi

z.l işbu Sözleşme, iki taraftan en son im2alayan tarafln imzaladlğı tarihte yürürlüğe girer.

z.2 Faaliyetin uygulanmasına aşağıdaki tarihte başlanır:

"İki Tarafton en son imzdloyon tdruİrn imzaladığı günden sonraki gün''

2.3 Proje uygulama süresi en fazla 5 (altı) aydlr. Bu süre, teknik destek faaliyeti; talebin ajans
taraflndan karşılanması durumunda destek sözleşmesi imzalanmaslndan, hizmet alımı
yöntemiyle karŞllanması durumunda ise yüklenici ile sözleşme imzalanmaslndan itibaren başIar.

2.4 işbu Sözleşmed e gü nlere ya pıla n her atlf ta kvim gü nlerine ya plla n atlftlr.

Madde 3 - Raporlama

3.1 Destek Yararlanıcısı, 1 (bid adet nihai raporu faaliyetin uygulama süresinin bitimini müteakip 15
(onbeş)gün içinde, EK E-2 Genel Koşullar Madde 2'ye uygun olarak hazır|ayacaktır.

Madde 4 - irtibat adresleİi

4-1 İŞbu sözleŞme ile ilgili h er tü rlü iletişim yazıh olaca k, Destek Sözleşmesinin numarası ve faaliyetin
başlığı belirtilecek ve aşağıdaki adreslere gönderilecektir:

Aians ad ına:
ipEı«oLU KALı(NMA AJANsı
Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı
Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:1/2/3

Şehitkamil/Gaziantep
Tel :034223lo7 or-o2
Faks :o34223I07 03

Destek Yara anıcısı adına:
Adıyaman Üniversitesi
Adres: Adlyaman Üniversitesi, Altlnşehir Mh. 3005 sokak No:13 o2o4o
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Özel Koşullar

Madde 1 - Amaç

1.1 İŞbu sözleŞmenin amacl, "Mentorluk Eğitimi" başlıklı faaliyetin uygu|anması için Ajans tarafından
destekverilmesinin hükme bağlanmasıdır.

ı.2 Destek yararlanıcısına destek, bu sözleşmedeki hüküm ve koşullar uyarınca verilir. Destek
yararlanıcısı, bu özel koşullar ("özel koşullar")ve eklerden oluşan işbu sözleşmeyi kayda aldığınıve
kabul ettiğini beyan eder.

1.3 Destek Yararlanıcısı desteği kabul eder ve faaliyeti kendi sorumluluğu altlnda yürütmeyi taahhüt
eder.

1.4 Destek yararlanlcısl, cumhurbaşkanlığı 4 nolu kararnamesine uygun olarak ipekyolu kalkınma
Ajansı ve diğer Yetkiİi makamlarca destek yönetimine ilişkin düzenlenen kural ve esaslara uymayı
taahhüt eder.
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EKE_l TD

Madde 5 - Ekler

5.1 Aşağıdaki belgeler Özel Koşullara eklenir ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur:

l) Destek Sözleşmeleri için Genel Koşullar ( EK E-2)

2) Nlhaİ Rapor Formu (EK E-3)

S.z Eklerin hüküm|eri ile özel Koşulların hükümleri arasında ihtilaf halinde, Özel Koşulların (EK E-1)

hükümteri geçerli olacaktır. Gene| Koşullar hükümleri i|e diğer eklerin hükümleri araslnda ihtilaf

halinde, Genel Koşullar (EK E-2) hükümleri geçerli olacaktır.

işbu sözleşme Gaziantep ilinde, 1(bir) orijinal kopya halinde hazlrlanmlştlr

Dest ek ya rarlanıcısı Adına Aians Adına

İsim : Mehmet TURGUT

Unvan : Rektör

Tarih :

imza :

İsim : Dr. Burhan AKY|LMAZ

unvan : Genel sekreter

Tarih :

imza :
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EKE-2 TD

İpekyolu Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen

Teknik Destek Sözleşmeleri için Geçerli Genel Koşullar

içıNDEKiLER

MADDE 1 _ GENEI YüKüMLüIüKLER
MADDE 2 - Bitci vE RApoR saĞı-arvın yüxüıvrüı-üĞü

MADDE3- soRuMLULuK
MADDE 4 - MENFAAT iLişKişi
vıaoors_ eizıiıix
MADDE6- GöRüNüRLIiK
MADDE 7 _ soNUçLARlN KULLAN|M|
MADDE 8 - TEKNıK DESTEK PRocRlı,ııı,ııı*ı iZLENMEsi/ DEĞERLENDiRitMEsi

MADDE 9 - 5öZLEşME oeĞişixı-ixı-rni
vaoog ıo - orvin
MADDE 11 _ TEKNiK DESTEK pR9GRAMı Uy6ULAMA sÜRrsi, sÜnr uzarııvl, DuRDURUtMA, MÜcBiR

5EBEpLER vE eiriş raniHi
vınoot ız - sözıEşMENiN FEsHi

MADDE 13 _ ANtAşMAzLıKtARıN çözüMü
MADDE 14 - MAtiYeıuniı uYeuı,ıı_uĞu

MADDE 15 - AJANs TARAFıNDAN sAĞıeıııecır otsrrĞiN NiHAi TUTARl

ıvınoot ıo - reiz
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EKE-2 TD

GENEL VE iDARi HÜKüMtER

MADDE 1_ GENEL YÜKÜMLÜtÜKLER

1.1. Destek yararlanlclsl, Teknik Destek Faaliyetini kendi sorumluluğu altında ve eğer varsa ortaklan ile
işbi.liği içerisinde, BaşVuru Rehberi'nde sunulan program amaçlarlnı göz önünde tuta.ak uygular.

1.2. Destek yararlanıcısı, faaliyeti, ilgili alandaki ulusal ve uluslararası "iyi uygulama" örnekleri
paralelinde, gerekli özen, verimlilik, şeffaflık ve gayretle ve aynı zamanda Sözleşme Hükümleri ile
uyumlu şekilde uygular. Bu amaçla, destek yararİanıcısı, faaliyetin tam olarak uygulanabilmesi için,
gereken tüm mali, beşeri ve maddi kaynaklarını seferber eder.

1.3. Destek yararlanıcısı, faaliyetin tanımlanmastna veya uygulamasına yardımcı olacak tüm kurum
veya kuruluşlarla işbirliği içinde hareket eder. Faaliyetln esas ve önemli bölümü, destek
yararlanıcısı ve ortakIarı (eğer varsa) tarafından üstlenalir.

Ajans, destek yararlanıcısı ile varsa ortak(lar)ı veya alt yüklenicileri (taşeroniarı) arasında herhangi
bir sözleşme ilişkisinden sorumlu değildir. Destek yararlanıcısı, faaliyetin uygulanması konusunda,
Ajansa karşl tek başlna sorumludur. Destek yararlanıcısı, Madde 1,,3, 4,5,6,7,8, I0, 14 Ve 15

uyarınca kendisi için geçerli olan koşulların ortakları için de geçerli olacağı hususlarını taahhüt
eder.

]..4. Bu sözleşmenin taraf|arı ("Tarafla('l sadece Destek Yararlanıcısı ve Ajanstır.

1.5. İşbu 5özleşmenin imza tarihinden sonra gerek Ajan5ın mevzuatünda, gerekse ilgili diğer mevzuatta
yapılacak değişiklikler ve/veya getir|lecek yeni düzenlemeierde, faaliyetin uygulamasına,
değerIendirilmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak farklı hükümlerin söz konusu olması
halinde, sonradan yürürlüğe girecek bu hükümler taraflar yönünden bağlayıcı olacaktır. Bu
değişiklikler, sözleşmenin uygulanma5ına esas olmak üzere taraflara bildirilir.

1.6. Destek yararlanıcısı, faaliyet uygulamalarının sözleşmede bellrtiIen usul ve esaslara göre
yürütülmesi ve belgelendirilmesi, belgelerin faaliyet sona erdikten sonra en az 5 (beş) yıl süreyle
muhafazası ve yapılacak denetimlerde bu belgelerin görevlilere ibraz edilmesinden sorumludur.

1.7. Destek yararlanıcısı, İpekyolu Kalkınma Ajan5|'nın iş ve işlemlerini düzenleyen mevzuatına ve

destek programına ilişkin bu çerçevede tayin edilmiş esas ve usullere uygun olarak hareket
etmekle yükümlüdür.

MADDE 2 _ Bitci VE RAPoR sAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

2.L. Destek yararlanıcısı, faaliyetin uygulanması hakkında gereken her türlü bilgiyi Ajansa sağlamakla
yükümlüdür. Bu amaçla yararlanıcı, Nihai Rapor {EK E-3) hazırlar. Ayrlca, Ajans Özel Koşullarda
belirtilmek kaydıyla ek bilgi ve rapor talep edebilir.

2.2. Her türlü ilave raporlama 8ereksinimi ozel Koşullarda düzenlenecektir

Destek yararlanlclsl söz konusu raporları sözleşme ekleri Ve Aian5 taraf|ndan hazırlanan uygulama

ve satın alma rehberlerinde belirlenen standart formlara uygun bir şekilde hazırlar, elektronik
ortamda ve yazılı şekilde Ajansa iletir. Ajans sunulan raporları inceler ve değerlendirir,
gerektiğinde raporların yeniden hazırlanmasını isteyebilir,

2
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EKE-2 TD

2.4'Buraporlar,faaliyetinuygulandlğıdönemlerikapsayacakşekildehazırlanmalıdır.

?.5. Nihai rapor, teknik destek faaliyetinin tamamlanmaslnl mÜteakip 15 (onbeş) gÜn içinde Ajansa

sunulmalıdır.Gereklidokümanlarlilebirlikteteslimalındıktansonra,Ajans,nihairaporailişkin
incelemelerini ise 15 (onbeş) gün içerisinde tamamlar, Ajans, raporun onaylanamayacağını ve bazı

ek kontroller yapllmasını gerekli bulduğunu destek yararlanıclslna bildirmek sureti ile, belirtilen bu

onay süresini askıya alabi|ir. Böyle durumlarda Ajans açlklama, değişiklik veya ilave bilgi talep

edebilirvebunlartalepedildikleritarihtenitibaren10(on)güniçindeAjansailetilir.

z.6. özel KoşuIlarda belirtilmek kaydıyla istenen ek bilgi ve raporlar Ajansa 10 (on) gün iÇinde

sunulmalıdır.

7.7 Nihai rapor; ait oIduğu dönemde faaliyetin iIerleme ve uygulama süreci ile ilgili uygulamalar,

görünürlük,paydaşlarla ilişkiler,sorunlar, çtktılar, faaliyetin yönetimi, ortaklarln katlllmı,

performans göstergelerindeki ilerlemeler, faaliyetin genel

sözleşme değişikIikleri hakkındaki bildirimler Ve büyük

zeyilnameleri içerir.

değerlendirmesi ve varsa küçük

sözleşme değişikIiklerine ilişkin

2.8.

2.9

2.10

Nihai rapor, bu hususlara ilaveten, teknik destek faaliyetinin hangi koşullar alttnda yürütüldüğüne

i|işkin ayrlntılı bir açıklama, Ajansın finansmanın görünürlüğünün teminane ilişkin bilgi ve faal,yetin

etkisini değerlendirmede kullanılmak üzere gerekli bilgiyi içerir,

Eğer destek yararlanıcısı, nihai raporu ve talep edilen diğer bilgi ve belgeleri Ajansa Madde 2.5,de

belirtilen son tarihe kadar sunmaz ve bu yükümlülüğü yerine getirmeyişinin nedenini belirten

kabul edilebilir ve yeterli bir yazllı açıklamayl raporun teslim edilmesi gereken süre içinde sunmaz

ise, o zaman Ajans Madde 12.6,nın (b) bendi uyarınca sözleşmeyi feshedebilir ve Madde 12.4,ün

hükümleri uygula nır.

Ajansa yapllan bütün raporlamalarda resmi yollardan imzall ve yazılı olarak teslim edilen/

gönderiIen raporlara ve bunlarln Ajans kayıtlarına geçtiği tarihlere itibar olunur,

MADDE 3 _ soRUMtUtUK

3.1.Ajans,faaliyetinuygulamasısırasındayadabirsonucuolarakdestekyararlanıcısınınpersoneli
veya mülkiyetine gelen herhangi bir zarar veya yaratanma dolayısıyla hiçbir şekilde ve hiçbir

nedenlesorumlututulamaz.DolayısıylaAjansbugibizararveyayaralanmalarİlebağlantılı
herhangi bir tazminat Veya ödeme talebini kabuI etmez,

3.2. Destek yararlan|c|sl, faaliyetin yürütülmesi esnasında ya da bir sonucu olarak sebep olabileceği her

türlü zarar veya yaralanma da d6hil olmak üzere, üçüncü taraflara karşı tek başına sorumlu olmayı

kabul eder. Destek yararlanıcısı, kendisi veya çalışanlarl veya yasa ve yönetmeliklere göre bu

çallşanlartn sorumlu olduğu kişiter tarafından yapılan bir usuIsüzlük veya üçüncü kişilerin

haklarının çiğnenmesi nedeniyle ortaya çıkan tazminat talebi veya davalarla iIgili olarak, Ajansı her

tür|ü sorumluluğun dlşlnda tutar.

3.3. Faaliyet kapsamında yapılan uygulamalar sırasında ve/veya elde edilen çıktı|ann kullanımından

doğacak herhangi bir zarardan Ajans sorumlu değildir,

3.4. Destek yararlan|clsl, faaliyet ile i|gili olarak A.iansa Verdiği tüm bilgi ve belgelerde gerÇeğe uygun

bilgi verdiğini ve vereceğini kabul ve taahhüt eder,

3.5. Ajans tarafından verilen destekler, geçici dahi olsa amacı dışında kullanılamaz. Desteğin amacl

C/r 6r' 3



3,6

3.7

3.8
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dışında kullanıldığlnın tespiti durumunda, sağlanan desteğin (uzman desteği yoluyla destek

,"gl"n.,ş ise uzman desteğinin maliyetinin; hizmet alımı yoluyla destek sağlanmış ise destek

ı."p....no.ozamanakadarödenentutarlarln)sözleşmehükümlerinegöretahakkukedenfaizive
cezai şartl ile birlikte derhal geri altnmasü için gerekli işlemler yapılır,

kalkınma Ajansları proje ve Faaliyet Destekıeme yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen ilke

ve kurallara aykırı olarak Ajanstan destek sağlayan veya buna sebep oIan yahut bunda ağır kusuru

bulunan kişiler ile sağlanan desteği amacı dışında kullandığı tespit editen kişiler, Ajansın uğrayacağı

zararlardan sorumIu olup, bunlar 5 (beş) yıl süreyle herhangi bir ajanstan destek alamazlar, Bu

süre sonunda bunlara destek Verilebitmesi, Ajansa olan bütün borçlartnl ödemiŞ olmalarına

bağlıdır.

Faaliyetlerin belirlenen amaçlara uygun olarak gerçekleştirilmesi, uygulamaların 5özleşmede

belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmesi ve belgelendiriImesi, belgelerin faaliyet uygulaması

sonaerdiktensonraenaz5(beş)yılsüreylemuhafazasıveyapılacakdenetimlerdebubelgelerin
görev|ilere ibraz edilmesi sorumluluğu yararlanıcıya aittir,

Gerçekleştirilecekfaaliyetlerinamaçlarınauygunolarakuygulanmaslnınveuygulamalarınsözleşme
ve diğei ilgili mevzuatta belirtilen usu1 ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden,

uygul]maya yönelik olarak düzenlenecek tüm beIgelerin doğrulanmasında n, onaylanmasından ve

birer suretinin 7 (vedi) yıl boyunca muhafazasından Ajans sorumludur,

MADDE 4 _ MENFAAT ltişKişi

Herhangi bir bireyin bu sözleşmeye tabi işlevlerini tarafsız ve nesnel bir şekilde yerine getirmesi

hususu,aileviveyaduygusalilişkiler,siyasiyadamilliaidiyetveekonomikçlkarveyabaşka
herhangi bir birey ile ortak ç|kar dahil olmak üzere herhangi bir nedenle şüpheli hale gelirse,

menfaat ilişkisi durumu vardır.

Destek yararlanıcısl, menfaat ilişkisi durumunun ortaya çıkmasını engellemek için tüm gerekli

önlemleriaImay|taahhütedervemenfaatilişkisioluşturanbirdurumunortayaçlkmaslVeya
ihtimalinin bellrmesi halinde, A.iansı durum hakkında derhal bilgiIendirir,

MADDE 5 - GizlitiK

Taraflar, kendiIerine faaliyet ile ilgili, gizlilik kaydl ite iletilen her türlü bi|gi, be|ge ve diğer

materyalin gizliliğini, son ödeme tarihinden sonra en az 5 (beş) yll 5üreyle korumayı taahhüt

ederler.

MADDE 6 _ GöRÜNÜRLÜK

6.].AjanstaraflndanaksitalepedilmediğiVeyakararlaştırllmadığltakdirde,destekyararlanıcısı,
uygulamakta olduğu faaliyette Ajansın desteğini açıkça göstermelidir, Bu konuda Ajans tarafından

hazır|anan,,TanıtlmVeGorünürlükRehberi,,destekyararlanıcısıtarafındankullanılmalıdır.

6.z Özel olarak, destek yararlanlcısı, faaliyetin nihai yararlanıcılarlna verilen bitgide, kendi d6hili

raporlarındaveyıllıkraporlarındavemedyaileilişkileriçerçevesinde,faaliyetinkendisihakklnda
Ve Ajansın faaliyete katkısl hakkındaki bilgiyi de dihit eder,

6-3 Destek yararlanlcısl, Ajans ve sanayi ve Teknoloji Bakanllğl'nln logolarlnl uygun olan her yerde kullanır,

Ajanslnyürüttüğüdestekprogramıkapsamında,yararlanıcılarvealtyükleniciler,hizmet,ma|alIml
ve yaplm işleri faaliyetlerinde lansın sağladlğı mali desteği ve sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,nın genel
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koordinasyonunu görünür kllmak ve tanltmak için gerekli önlemleri alIr,

6.4 özellikle konferans ve seminerlerde, destek yararlanıcısı tarafından faaliyet hakkında YaPılan

herhangi bir tebliğ veya yayında, faaliyetin A.iansln mali ve teknik desteğinden yararlandüğl hususu

belirtilir. Bu hususta Aians tarafından hazırlanan "Tanıtım ve Görünürlük Rehberine" riaYet edilir.

5.5 Destek yara.lan|cısı, Ajansa, ismini ve adresini, desteğin amacını, azami destek tutarını yayımlama

yetkisi Verir. Bu bilginin yaylmlanmasl destek yararlanıcıyı tehlikeye düşürebilir veya ticari

çıkarlarınl zedeleyebilir nitelikte olamaz.

MADDE 7 _ soNuçLARlN KuLIANlMl

7.I. Faaliyet sonuçlarının, raporların ve ilgili diğer belgelerin mülkiyeti ve isim hakkı ile fikri ve sınai

mülkiyet hakları, destek yararlanıcısına aittir.

Madde 7.1,in hükümlerine karşın ve Madde 5'e tabi olarak, destek yararlanlclsı, A.jansa faaliyetten

türetilmiş her belgeyi, mevcut fikri Ve slnai mülkiyet haklarını çiğnememek koşuluyla serbestçe Ve

uygun gördüğü şekilde kulIanma hakkını verir. Bu çerçevede, söz konusu be|geler, Ajans taraflndan

faaliyet sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir.

MADDE 8 _ TEKNiK DESTEK FAALİYEriNiN iztENMEsi / DEĞERtENDiRiLM Esi

8.1. Faaliyet uygulamalarının izlenmesi destek yararlanıclsl taraflndan hazırlanacak raporlar Ve Ajans

taraflndan düzenlenecek izleme ziyaretleri aracllığıyla yapılacaktır.

8.2. Ajans taraflndan, uygulamaların faaliyete ve sözleşmelere uygun olarak yürütülüp

yürütülmediğinin tespit edilmesi, destek yararlanıcısının karşılaştığı sorunlara çözüm bulunması ve

faaliyetlerin uygu lanabilirliğinin sağtanmasl amacıyta yerinde izleme ziyaretleri yapılabilir.

8.3. Destek yararlanıcısı, A;ansın izleme ve değerlendirme süreçleriyle iigiIi olarak görevlendireceği

kişilere, değerlendirme ve/veya izleme görevlerine yardımc| olacak her türlÜ bilgi Ve belgeYi

sağlamak görevini üstIenir.

8.4. Eğer taraflardan biri faaliyetin uygulanması sırasında bir değerlendirme yapar veya yaptlrlrsa, bu

değerlendirme raporunun birer kopyasını diğer tarafa da sunar.

MADDE 9 - sÖztEşME oEĞişiKti(LERi

Başvuru Sahipleri tarafından doldurulmuş olan Teknik Destek Talep Formu ve Ekleri Teknik Destek

sözleşmesinin de doğal ekleri olduğundan; kural olarak değerlendirmeye tabi tutulan metinde yer

alan bilgilerde, aşağlda sayllan maddeler istisna olmak şartlyla, uygulama esnaslnda değiŞiklik

yapılamaz:

9.1. Yararlanıcıların faaliyetlerini, Ajans ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultu5unda uygulamaları

esastlr. Ancak sözleşmenin imzalanmaslndan sonra faaliyetin uygulamasını zorlaŞtlracak Veya

geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise

İörl"ş." tarafların mutabakatı ile uygulamanın herhangi bir safhasında değiŞtirilebilir Ve/VeYa

faaIiyet uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir,

9.2. 5özleşme değişiklikleri için aşağıdaki ilkelere uyulur:

9.2.1.Yararlanlclnın sözleşme değişikliği taleplerinin kabulü için yalnİzca talepte bulunmasl yeterli

değildir. Yararlanıcı tarafından, bu taleplerin, nedenlerinin ve değişiklik gerekÇelerinin, en uygun

5
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şekiIde, detayll olarak ve belgelendirilerek açıklanması gerekir. Ajans talepleri inceleyerek,

değişiklik gerekçesi olmayan, yetersiz ya da mesnetsiz olan talepleri reddeder.

9.2.2.Bir sözleşme değişikliği, destek verme kararının sorgulanmasınl gerektiren Veya BaşVuru

5ahiplerine eşit muamele yapılması ilkesine aykırı düşen veya faalıyet amaclnl değiştiren bir

niteIiği Veya etkiyi haiz olamaz. Bu nedenle, faaliyet tanımlnda, başlangıç aşamasında faaliyetin

seçiminde kullanılan uygunluk, değerlendirme ve seçim kriterlerinin dışına taşan köklü bir

değişikliğe onay verilemez.

9.2.3.sözleşmeler ancak sözleşme yürürlük süresi içerisinde değiştirilebilir, gerçek|eştırilen uygulamalarla

ilgili olarak geriye dönük değişiklik yapılamaz.

9.2.4.Faaliyet veya uygulamanın yürütülmesini büyük ölçüde zorlaştıran veya geçici olarak imk5nsız hale

getiren mücbir sebeplerin varlığı halinde (MADDE 11), sözleşme süresi 1

(bir) ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

9.2.5.Talebin fazla olması, yoğunluk ve başka sebeplerden dolayı, onaylandığı halde 3 (bir) ay içinde

tamamlanamayan Teknik Destek Faaliyetlerinin uygulama süresi; Ajansın iş yükü, uzman profi|i ve

çalısma programı göz önünde bulundurularak, Genel Sekreter tarafından en fazla 1 (bir) aY

uzatllabilir.

MADDE 10 _ DEviR

Sözleşme veya sözleşme ile ilgili sorumluluklar Ajansın önceden yazılı rızası alınmaksızın, hİçbir

şekilde üçüncü taraflara devredilemez.

MADDE 11 - TEKN|K DESTEK FAALiYETi UYGuIAMA sÜREsi, sÜRE UzATlMl, DURDURUIMA, MücBiR
sEBEPLER VE BiTİş TARiHi

11.1. Faaliyetin uygulama süresi, sözleşmede özel koşullar Madde 2'de belirtilmiştir.

11.2. Yararlanlcl, faaliyetin uygu|amasını zorlaştlracak Veya geciktirecek her durum hakkında Ajansı

derhal bilgilendirir.

11.3. Teknik destek kapsamındaki uygulamalarda mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda

belirtilmiştir:

a) Deprem, sel, yangln, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi genel nitelikli doğal afetler,

b) Program yararlanlclslnln en az 1 (bir) ay süreli hastahkları, yaralanma sonucu iş göremez hale

gelmeleri,
c} Genel kanuni grev,

d) Genel salgın hastalık,
e) Kısmi veya genel seferberlik il6nı.

II.4. sözleşme süresinin uzatllmasl, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, Aians

tarafından madde 11.3.' de belirtilen hatlerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi iÇin;

önceden öngörülemez ve beklenemez olması, yararlanıcıdan kaynaklanan bir kusurdan ileri

gelmemiş olmasl, hakkaniyet kuralları çerçevesinde ve objektif oIarak bu şartlar altlnda

yararlanlcının sözleşmede Öngörülen yükümtülüklerini aynen ifa5lnln beklenemez olması,

yararlanıcınln bu engeti ortadan kaldırmaya gücÜnün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin

meydana geldiği tarihi izleyen 10 (on) gün içinde yararlanıcının Ajansa yazılı oIarak bildirimde

bulunması ve zorunlu haller hariç söz konusu sebebin yetkili merciler tarafından be|gelendirilmesi

ll* 6fu,



11.6.Mevcut koşullar faaliyetin devamını çok güç veya tehlikeli kılıyorsa, faaliyetin tamamının veya bir

kısmının durdurulmasl Ajans taraflndan da destek yararlanıcısına önerilebilir.

].1.7.Mücbir sebebın Ajans taraflndan kabulü durumunda, faaliyet, sebep ortadan kalkana kadar en fazla

1 (bir) ay olmak üzere geçici olarak durdurulabilir. Mücblr sebep ortadan kalkınca teknik destek

faaliyeti devam etmelidir. Mücbir sebep faaliyetin devamlna veya amaclnIn 8erçekleşmesine engel

nitelikte ise Genel 5ekreter kararıyla faaliyet feshedilebilir.

12.2 sözleşmenin feshi talebi destek yararlanıclslndan geliyorsa; fesih talebini ve gerekçelerini ayrıntılı

olarak açüktadığı bir bildirim mektubunu, istenilen fesih tarihinden en az 10 (on) gün önce Ajansa

su na r.

12.3 Talebin haklı bulunması veya mücbir sebeplerin faaliyetin devamına engel olması halinde

sözleşme karşıIıklı feshedilir. Destek yararlanıcısı bu amaçla Madde 2'ye göre nihai raPoru Ve

(varsa) özel koşullarda belirtilmek kaydıyla talep edilen ek bilgi ve raporları işleme koyar.

12.4 Destek yararlanıcısının talebinin haklı bulunmaması halinde, yararlanıcı sözleŞmeyi tek tarafll

olarak feshederse veya Madde 12.6,nın a), b), e), f), c), h), i) ve j) bentlerinde belirtilen

durumlarda, Ajans, söz konusu fiil ya da durumun ciddiyeti ile orant|ll olarak ve destek

yararlanıcısına da kendi gözlemterini kayda geçirme imkanı tanıdıktan sonra, teknik destek

kapsamında o zamana kadar yapılan masrafların ve sözleşmeden doğan masrafların geri

ödenmesi ile teknik desteğin Ajansa maliyetinin 2 (iki) katl tutarlnda tazminat ödenmesini talep

eder. Ayrıca, suç teşkil eden durumlarda, bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

12.5 Madde 12.4 uyarınca sözteşmenin feshedilmesi halinde, destek yararlanıcısı Ajans tarafından

talep edilen masraf ve tazminatlan, Ajans taraflndan tanınan süre içinde ödemeyi, aksi takdirde

söz konusu tutar|n Gaziantep Mahkemeleri veya icra Dairelerince verilecek karara göre cebren

tahsilin| kabul ve taahhüt eder.

12.5 Destek yararlanıcısının aşağıda belirtilen herhangi bir flil veya durumu haIinde, Ajans, herhangi bir

şekilde tazminat ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir:

a) Gerekçe olmaksızın üzerine düşen yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemesi ve bu

yükümlülüklere uymasl talebi bir mektupta kendisinde tebliğ edi|dikten sonra geçen 15 (onbeş}

gün içerisinde de bunu yapmaması ve bunun için de tatmin edici bir gerekçe göstermemesi

ha linde;
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zorunludur. Ajans anılan bildirim üzerine durumu değerlendirerek mücbir sebebin kabulü ve

faaliyetin durdurulmaslna ya da gerekli değişikliklerin yapılarak devamına karar verebilir.

11.5. Ekipman veya malzemedeki kusurlar ya da bunları kullanıma hazır hale getirmedeki

gecikmeler, endüstriye| ilişkilerde anlaşmazlıklar veya mali güçlükler mücbir sebep olarak

nitelendirilemez.

11.8. Desteklenen faaliyet kapsamında Ajans tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz

Verilmemesa, izleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim mekanlarlna erişimin zorlaştlrllmasl

yahut engellenmesi veya faaliyetin 5özleşmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun Şekilde

yürütülmediğinin tespİti halinde destek durdurulur. Bu durumda yararlanıcıya, düzeltme için

Genel Sekreter tarafından 15 (onbeş) günü geçmemek üzere bir süre verilebilir.

MADDE 12 - sÖzLEşMENiN FEsHi

12.1 Eğer taraflardan biri sözleşmenin artlk etkin Ve uygun şekilde icra edilemeyeceğini düşünüyorsa,

bunu detaylı açıklamaları ile birlikte diğer tarafa iletir.
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b) Sözleşmede belirtilen son tarihe kadar nihai rapor sunmamasl ve diğer yükümlülüklerini yerine

getirmeyişinin nedenini belirten kabul edilebilir bir gerekçeyi ilgili raporun teslim süresi iÇinde

sunmamas|;

c) iflas veya tasfiye haIinde olması; işlerinin mahkemelerce idare ediliyor olmasl; alacaklılarla

herhangi bir düzenlemeye girmiş olması; iş veya faaliyetlerini askıya almış olması; bu

meselelerle ilgili dava veya takip konusu olması; faaliyetin uygulamaslnı tehIikeye düşürecek

nitelikte hukuki takibatln olmasl, faaliyet kapsamlnda aIlnacak malzeme ve ekipmanln

haczedilmesi veya rehnedilmesi gibi meri mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür

dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olması halinde;

d) Profesyonel faaliyeti ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm niteliğinde bir karar iIe mahkomiyet

almış olması veya makul herhangi bir yolla kanıtlanmış olmak kaydı ile ciddi bir görevi kötüYe

kullanma fiilinden suçlu bulunmuş olması;

e) Dotandlrlcılık veya yolsuzlukla iştigal etmesi Veya bir suç örgütüne ya da ülkenin mali çlkarlarlna

zarar verici herhangi bir faaliyete d5hil olması (bu husus destek yararlanlcısının ortakları,

taşeronlar| ve aracılarl için de geçerlidir);

Madde 4 Ve 10'a uymaması;

Zeyilname İle tespit edilmedi ise Tüzel kişiliğinin değişmesi;

Desteği alabilmek için, Ajansı yanlltabilecek veya yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilecek

tutum ve davranışIarda bulunması, yanlış veya eksik beyanlar vermesi ya da gerçeği

yansltmayan rapor|ar sunmasl;

Ajans taraf|ndan verilen destekleri, geçici dahi olsa amacı dışında kullanması;

Diğer usulsüzlük ve/veya hileli işlerde bulunması.

f)

8)

h]

i)

j)

12.7 A,ians sözleşmeyi feshetmeden önce Veya fesih yerine ihtiyati bir tedbir olarak, Önceden haber

vermeksizin sözleşmeyle ilgili yükümlülüklerini durdurabilir.

MADDE 13 - ANtAşMAztlKlARlN çÖzÜMÜ

13.1. Bu Sözleşme, Türkiye cumhuriyeti yasalanna tabidir.

13.2. Taraflar, bu sözleşmenin uygulanması esnasında aralarında doğabilecek herhangi bir anlaşmazllğın

dostaneçözümÜiçinmümkünolantümgayretisarfeder.Buamaçlataraflarkonum|arınıve
mumkün butdukları çözümleri yazılı olarak birbirlerine iletirler Ve bir toplantı yaparlar. Herhangi

bir taraf, kendisine iletilen dostane çözüm talebine tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeŞ} gün

içerisinde yanlt verir. Bu süre aşlldığında veya ilk talebin ardlndan 30 (otuz) gün içerisinde

dostane bir çözüme ulaşma girişimi ile bir anlaşmaya varılmadığı takdirde, tarafların her biri kendi

taraflnln bu yöntemin başarlsız oIarak değerlendirdiğini diğer tarafa bildirebilir.

13.3. Dostane bir çözüme ulaşma konusunda başarısız kalınması halinde, her iki taraf da anlaşmazlığın

çözülmesi amacıyla yasaI süreç başlatabilir.

13.4. Bu sözleşmenin uygu|anmasından doğabilecek her türlü a nlaşmazlıkların çözümünde Gaziantep

Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

MADDE 14 - MAIiYEILERiN UYGuNLuĞu

L4.1'.Ajanstarafındanteknikdesteğinhizmetallmlyoluylakarşılandığıdurumdasadeceuzman
giderleri (yot ve konaklama d6hil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından karşılanır. Bu

maliyetler haricinde yer alan tüm maliyetler, uygun olmayan maliyetler kapsamındadlr^ "14.2 Eş

Finansman,, bölümünde belirtildiği üzere teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi iÇin

8ul/-
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gerekli çallşma materyalleri ile eğitim, çaltştay vb. ça|lşmalarln organizasyonuna ait harcamalar

Ve gereklilikler yararlanlc! taraflndan sağlanlr.

14.2. Eş Finansman

Teknik destek faaliyetlerinde yararlanlcl kuruluştan herhangi bir nakdi katkl talep edilmez. Ancak

teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri İle eğitim,

çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağ'

tarafından sağlanır. Yararlanıcı kuruluşun veya ortağının teknik desteğin gerçekleŞtirilmesinde

sağlayacağı bu tür ayni katkılann Talep Formunda belirtilmesi gerekir. Ajans tarafından
sağlanacak teknik destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini

kapsar.

MADDE 15 - AJANS TARAF|NDAN sAĞLANACAK DESTEĞiN NiHAi TUTAR|

15.1, Ajans, teknik destek kapsamındaki faaliyeti hizmet allml yoluyla yaparsa, toplam maliyeti 60.000

TL'yi aşamaz.

15.2. Destek yararlanıcısı, sağlanan desteğin hiçbir şekilde gelir (k5d sağlamayacağı hususunu kabul

eder.

MADDE 16_ FAiz

Yararlanıcının bu sözleşme hükümlerine göre İpekyolu Kalkınma Ajansı'na ödemesi gereken cezai

şart Ve tazminatIar dahil her türlü muaccel borç için, borcun muaccel olduğu tarihte geÇerli olan

Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası avans iş|emlerinde uygulanan faiz oranı uygulanlr.

Ödemelerden öncelikle faiz mahsup edilir.

ll /1r,-

9


