TEK NOKTA SÖZLEŞMESİ
Sözleşme Numarası
1.
1.1.

2021/……..

TEKLİFİN / SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGATI
Teklifin/Sözleşmenin Tarafları;

TEK NOKTA İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN İŞ VEREN (Metin içerisinde iş veren olarak anılacaktır.)
UNVAN
ADRES
PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞU (Metin içerisinde YBK olarak anılacaktır.)
UNVAN

Ahitürk - Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

YBK YETKİ NUMARASI

YB - 0277

ADRES

Büyükkayacık OSB Mah. 101. Cad. B Blok No:4 İçkapı No:208 Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
42250 Selçuklu/Konya

1.2.
Tebligata İlişkin Hususlar
1.2.1. Tarafların yukarıda belirtilen adresleri tebligata esastır. İş veren adres değişikliklerini YBK’a bildirir. YBK adres değişikliği, YBK
internet sitesinde duyurulur. Adresini değiştiren tarafın yeni adresini bildirmemesi halinde Tebligat Kanunu Hükümleri uygulanır.
1.2.2. Taraflar etkin bir iş birliğinin sağlanması için; resmi evrak niteliğindeki yazı ve belgelerin aslının daha sonra gönderilmesi koşulu ile
e-posta ile bildirimde bulunabilirler.
2.
SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
Bu sözleşme YBK tarafından, iş verenin sunduğu liste içerisindeki çalışan personelinin personel belgelendirme ve teşvik sürecini kapsar.
3.
SORUMLULUKLAR ve HAKLAR
3.1.
İş verenin Sorumlulukları ve Hakları
3.1.1. İş veren, başvuru sırasında YBK’na sunduğu adayların belgelendirme prosesi ile ilgili ücret sorumluluklarını yerine getirmekle
yükümlüdür.
3.1.2. İş veren, başvuru formu ile YBK’na ilettiği bilgilerde değişiklik olması durumunda, değişiklikleri YBK’ya yazılı olarak bildirir.
3.1.3. İş veren, kuruluş evraklarını ve sözleşmeyi imzalayan yetkilinin iş veren temsilini kanıtlayan vekaletini/ imza sirkülerini evraklarını
YBK ile paylaşmayı taahhüt eder.
3.1.4. İş veren , adayların ilgili ulusal yeterlilikler kapsamında değerlendirileceğini ve adaylar başarılı olursa belgelendirileceğini kabul
eder. Başvurunun kabulü adayların belgelendirilmesi anlamına gelmez.
3.2.
YBK Sorumlulukları ve Hakları
3.2.1. YBK, tek nokta başvurusu kapsamında bildirilen adayların başvuruda bulunulan kapsam ile ilgili ulusal yeterlilik, YBK dokümanı ve
yasal mevzuatlara göre ölçme ve değerlendirme işlemlerini teorik ve performans sınavları, evrak/ kayıt incelemeleri ile gerçekleştirerek,
adayın şartlarının, bilgi ve becerilerinin ilgili ulusal yeterlilik ve birimlere uygunluğunu değerlendirir ve sonuç uygun ise ilgili MESLEKİ
YETERLİLİK BELGESİNİ/ talep edilmesi halinde BİRİM BAŞARI BELGESİNİ adaya sunar.
3.2.2. Ödeme sorumluluğu yerine getirildikten sonra adaylara 60 gün içerisinde sınav açmakla yükümlüdür.
4.

ÜCRETLER VE ÖDEMELER

Tek noktada Tüm ödeme işlemlerin tek nokta başvurusu yapmış iş verenin kendisine ait banka hesaplarından gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. YBK ve üçüncü kişi veya kuruluş arasındaki tüm ödeme ve iade işlemleri YBK’ya ait tek nokta banka hesabı üzerinden
gerçekleştirilebilir.
Sınav ücretlerinin ödenmesi ya da teminat gösterilmesi aşağıda belirtilmiş iki usulden birine göre gerçekleştirilir:
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Sözleşme Numarası

2021/……..

4.1 Tek Nokta Başvurusu (Peşin)
Başvuru onayından sonra;
- Sınav ücretleri MYK tarafından belirlenen kurallar dâhilinde üçüncü kişi veya kuruluş tarafından YBK’ya peşin olarak ödenir.
- Belgelendirme kararının akabinde teşvikten yararlanma hakkı kazanan adayların sınav ücretleri YBK tarafından Bakanlar Kurulunun
belirlemiş olduğu üst limitler dâhilinde üçüncü kişi veya kuruluşa iade edilir.
- Adayların tamamının veya bir kısmının sınavlarda başarılı olması halinde bu kişilerin Bakanlar Kurulunca karşılanan üst limit dâhilinde sınav
ücretlerinin toplamı iş verene YBK tarafından iade edilir. Üçüncü kişi veya kuruluş talep ettiği iade tutarını ispatlayıcı bir belge (iade faturası,
makbuz, alındı belgesi vb. gibi) düzenlemek suretiyle YBK’ya iletmelidir. Talep edilen belgelerin üzerine iş veren tarafından “4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanunun Ek 3. Maddesi kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan geri alınabileceğinden tarafınızdan almış olduğum hizmete
ait tutarın firmamıza iadesi amacıyla düzenlenmiştir” ibaresi düşülmelidir.
4.2 Tek Nokta Başvurusu (Teminat Gösterilmesi Suretiyle)
Başvuru onayından sonra;
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 34. maddesinde belirtilen değerler iş veren tarafından tek nokta başvurusunda belirtilen sınav ücretine
karşılık, karşılanacak toplam sınav ücreti tutarından düşük olmaması suretiyle teminat olarak gösterilebilir. Teminat süresi ilk başvuru
tarihinden itibaren bir yıldan az olamaz.
- YBK tarafından belgelendirme kararı alındıktan sonra teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş kişilere ilişkin geri ödenecek tutarların bilgisi
ile istenen kayıtlar MYK’na iletir. MYK, Bakanlar Kurulu kararında belirtilmiş üst limitleri aşmayacak şekilde ilgili sınav ücretlerini YBK’na ait
banka hesabına iade eder.
- Ücretsiz sınav haklarının tümünü kullanmış ancak belge almaya hak kazanamamış kişilerin sınav ücretleri ile Bakanlar Kurulu ücret
tarifesinin üstünde kalması nedeniyle geri ödenemeyen sınav ücret farkları iş veren tarafından YBK’na ödenir. Üçüncü kişi veya kuruluş
tarafından söz konusu ödemelerin yapılmaması halinde ilgili teminat YBK tarafından irat kaydedilir. YBK’nın alacağı bedel mahsup edildikten
sonra kalan tutar iş verene iade edilir.
- Başvuru listesinde yer alan adaylardan bir kısmının sınavlarda başarılı olması halinde iş veren tarafından MYK Sınav ve Belgelendirme
Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2018/1) ekinde formatı yer alan “EK-2 Üçüncü Kişi veya Kuruluş Kısmi Ödeme
Muvafakatnamesi” imzalanır.
5.

SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
İş bu doküman her iki tarafın imzalarından sonra sözleşme niteliği kazanır. Sözleşme geçerlilik süresi 1 yıldır.
6.
SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşi yapan veya iş veren sözleşme ve eklerinde belirlenen borçlarından herhangi birine uymadığı takdirde diğer taraf borcunu yerine
getirmeyen tarafa ihtarname göndererek, bildirimden sonra bir süre tanır. Bu süre içinde borcunu yerine getirmeyen taraf başka bir
merasim ve hüküm almaya ihtiyaç kalmaksızın sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir.
7.
YASAL YERLEŞİM YERİ
Tarafların yukarıda göstermiş oldukları adresler tebligat adresleridir. Bu adreslere yapılmış tebligatların tebellüğ edilmediği ileri
sürülemez. Taraflar adres bildirim yükümlülüklerine uymadıkları takdirde, sözleşmenin birinci maddesinde yazılı adreslere 7201 sayılı
Tebligat Kanunu’nun 21.maddesine uygun olarak yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul etmişlerdir.
8.
UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ
Tarafların yasalardan kaynaklanan diğer hakları saklıdır. Bu sözleşmenin içerdiği konular ile ilgili olarak tarafların herhangi bir
uyuşmazlığa düşmesi durumunda Konya Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili kılınacaktır. İş bu sözleşme 6 (altı) maddeden ve 2 (iki)
nüshadan oluşmaktadır. ..…/….../……. tarihinde düzenlenmiş olup imzalanmıştır.
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