
1. TARAFLAR ve TANIMLAR 

 

a. SÖZLEŞMEYE DOĞRUDAN TARAF OLANLAR 

UZMANIN ADI      

İşbu sözleşmede ‘UZMAN’ olarak anılacaktır. 

 

Globalpiyasa Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Kemal Nehrozoglu Cd., 400. Sk., Hightech Binası A6 Kat :1 GOSB Teknopark, 

41480 Gebze/Kocaeli 

 

İşbu sözleşmede ‘EŞLEŞTİRİCİ KURUM’ olarak anılacaktır. 

 

b. SÖZLEŞMENİN KOŞULLARINA ETKİSİ OLAN DİĞER TARAFLAR 

KOCAELİ SANAYİ ODASI 23. GENEL AMAÇLI MAKİNE İMALAT KOMİTESİ 

Fuar İçi 41040 İzmit / KOCAELİ  

İşbu sözleşmede ‘DENETLEYİCİ KURUL’ olarak anılacaktır. 

ÜYE İŞLETME 

İşbu sözleşmede ‘ÜYE İŞLETME’ olarak anılacaktır. 

İşbu sözleşme tahtında;  

 

UZMAN; ÜYE İŞLETME’nin teknik uzmanlık gerektiren problemlerinin çözümü yolunda doğru 

adımlarla ilerlemesini temin etmek maksadıyla bu sözleşmede öngörülen sorumlulukları 

DENETLEYİCİ KURUL’un gözetimi altında, bedeli karşılığında yerine getiren danışmanları, 

EŞLEŞTİRİCİ KURUM; globalpiyasa.com teknik altyapısı üzerinde sanayiyeuzman.com web 

portalını çalıştıran, ÜYE İŞLETME ile UZMAN’ı eşleştirerek ÜYE İŞLETME’nin UZMAN’dan 

hizmet almasını sağlayan kurum 

ÜYE İŞLETME; teknik uzmanlık gerektiren problemlerinin çözümü için UZMAN’dan hizmet 

alınması amacıyla, EŞLEŞTİRİCİ KURUM tarafından oluşturulmuş olan sanayiyeuzman.com 

web portalına üye kurum ve kuruluşları, 

DENETLEYİCİ KURUL, EŞLEŞTİRİCİ KURUM tarafından yürütülen faaliyetlerin Kocaeli Sanayi 

Odası adına denetlenmesini sağlayan 23. Genel Amaçlı Makine İmalat Sektörü komitesini,  

İşbu sözleşmede, UZMAN ve EŞLEŞTİRİCİ KURUM münferiden ‘TARAF’ ve birlikte ‘TARAFLAR’ 

olarak anılacaktır. 

 

2. KAPSAM 

 

a. İşbu sözleşme, sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirecek olan UZMAN ile 

EŞLEŞTİRİCİ KURUM arasındaki ilişkileri düzenler. Şu kadar ki işbu sözleşmede UZMAN’ın ÜYE 

İŞLETME ile olan ilişkisini düzenleyen maddeler çerçeve niteliğinde olup EŞLEŞTİRİCİ 

KURUM’un en az bir ÜYE İŞLETME ile akdedeceği, yürürlükte olan bir sözleşmenin varlığı 

halinde hüküm ifade edecektir.  

b. TARAFLAR arasında karşılıklı hak ve borçlar tespiti ile sorumlulukları tespit eder. 

 

3. AMAÇ  

 

İşbu sözleşmenin amacı, UZMAN’ın, uzmanlık bilgi ve becerilerine ihtiyacı olan ÜYE İŞLETME 

tarafından değerlendirilerek, sorunlarının çözülmesi ve genç nesillere bu bilgilerin 

aktarılmasıdır. 



 

4. UZMAN’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

UZMAN, talep eden ÜYE İŞLETME ile çalışmayı kabul etmesi halinde, aşağıda belirtilen iş ve 

hizmetleri vermeyi taahhüt eder. 

a. ÜYE İŞLETME ile yapılan sözleşme uyarınca, teknik uzmanlık gerektiren problemlerinin 

çözümü hedefine ulaşmak için çizilen yol haritasını hayata geçirmek gayesiyle ÜYE 

İŞLETME’yi, kendisi ile mutabık kalınan plana göre ziyaret ederek, toplantılara katılarak, 

telefonla veya elektronik posta ile iletişimini sürdürerek destek olmak,  

b. ÜYE İŞLETME’ye karar alma süreçlerinde destek olmak gayesiyle alternatifler sunmak, 

gizlilik prensibine riayet ederek kişisel tecrübelerini paylaşmak  

 

5. ÜCRET VE MASRAFLAR 

 

a. UZMAN, EŞLEŞTİRİCİ KURUM’a aidat veya başka herhangi bir isim altında ödeme yapmaz. 

UZMAN’ın gelir elde etmesi için EŞLEŞTİRİCİ KURUM’un bir ÜYE İŞLETME ile sözleşme 

imzalaması ve UZMAN’ın taraf olacağı bu sözleşmeden kaynaklanan görevlerini ifa etmesi 

gerekir. İşbu sözleşme ve ekleri, yukarıda sayılan koşulların gerçekleşmesi halinde UZMAN’ın 

elde edeceği danışmanlık hizmet bedelinin hesaplanma yöntemini ve metodolojisini açıklar, 

çerçevesini çizer. 

b. UZMAN’ın işbu sözleşmede öngörülen ilkeler ve sınırlar çerçevesinde ÜYE İŞLETME’nin 

projesinde görev almayı kabul etmesi halinde, ÜYE İŞLETME ve UZMAN arasında imzalanacak 

sözleşmenin gerektirdiği görevleri ifa etmek karşılığında, DENETLEYİCİ KURUL’un emsaller ve 

piyasa rayiçleri dikkate alınarak belirleyeceği tarifeler uyarınca hesaplanan rakam üzerinden 

EŞLEŞTİRİCİ KURUM’un ÜYE İŞLETME ile müzakereleri sonucu TARAFLARCA mutabık kalınan 

meblağ (RAYİÇ) aylık danışmanlık hizmet bedelinin matrahı (MATRAH ) olarak kabul 

edilecektir. Bu MATRAH, Ek 1’de belirtilen minimum bedelin altında olamaz.  

c. Ödemeye ilişkin diğer konular EŞLEŞTİRİCİ KURUM ile ÜYE İŞLETME arasında imzalanacak 

ve UZMAN’ın ödev ve sorumlulukları açısından taraf olacağı sözleşmede tespit edilecektir.  

 

6. SORUMLULUK 

 

TARAFLAR, işbu sözleşmeye, yasal hak ve yükümlülüklerini bilerek taraf olmuştur. Bu sebeple 

sözleşmeden doğan yükümlülüklerini haksız olarak yerine getirmemeleri halinde, diğer 

tarafın uğrayacağı zararları tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.  

a. UZMAN; EŞLEŞTİRİCİ KURUM tarafından önerilen ÜYE İŞLETME ile çalışıp çalışmamak 

konusunda serbesttir. UZMAN havuzunda kalarak görev almamayı tercih edebilir.  

b. UZMAN, ÜYE İŞLETME ile sözleşme imzalanması halinde vereceği hizmetler karşılığında 

ÜYE İŞLETME’ye Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde fatura ya da gider makbuzu 

düzenleyecektir.  

c. UZMAN, eğer varsa faturası karşılığı tahsil edeceği bedelin her türlü vergisel 

yükümlülüklerini şahsen yerine getirmekle mükellef olup, fatura kesemiyorsa, EŞLEŞTİRİCİ 

KURUM adına düzenlenecek gider makbuzunun stopajı kesildikten sonra kalan net bedelin 

kendisine ödenmesini peşinen kabul eder.  

d. UZMAN; 

i. Sözleşme konusuyla ilgili yasal mevzuata, ticari ve toplumsal örf adet ve teamüllere uymayı,  

ii. 3. Parti/kişi(ler)in fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi,  

iii.KOCAELİ SA NAYİ ODASI VE EŞLEŞTİRİCİ KURUM un imajını sarsacak eylem ve davranışlarda 



bulunmamayı, 

iv. ÜYE İŞLETME’ye karar alma süreçlerinde destek olmayı alternatifler sunmayı ancak karar 

verici olmamayı, 

v. ÜYE İŞLETME’nin işe alım süreçlerinde karar verici olmamayı, yatırım onayı vermemeyi, 

tedarikçi firma seçmemeyi, 

vi. Fikri mülkiyet hakları DENETLEYİCİ KURUL’a ait teknik uzmanlık gerektiren problemlerinin 

çözümü saha değerlendirmesi metodolojisini işbu sözleşme kapsamı dışında kullanmamayı, 

EŞLEŞTİRİCİ KURUM’un ve DENETLEYİCİ KURUL’un fikri mülkiyet haklarının korunmasına 

azami özen göstermeyi, 

vii. ÜYE İŞLETME ile çalışırken, üzerinde mutabık kalınan iletişim ve çalışma planına riayet 

etmeyi, toplantılara düzenli olarak katılmayı, takvimi önceden karşılıklı mutabık kalınarak 

tespit edilen toplantılara üç defadan fazla mazeretsiz katılmamayı, 

viii. ÜYE İŞLETME ile yapacağı her türlü yazılı iletişimi, sunumlar dahil olmak üzere 

oluşturulacak tüm dökümanları, DENETLEYİCİ KURUL ve EŞLEŞTİRİCİ KURUM onaylı ve antetli 

form ve evraklar ile hazırlamayı, 

kabul ve taahhüt eder.  

 

7. GİZLİLİK  

 

a. Kural olarak TARAFLAR’dan birinin diğerine veya ÜYE İŞLETME’nin TARAFLAR’a açıkladığı ve 

açıklayan tarafın kendi mülkiyetinde ve/veya gizli olduğunu bildirdiği ya da açıklamanın 

yapıldığı koşullar dolayısıyla iyi niyete uygun olarak açıklayanın mülkiyetinde ve/veya gizli 

bilgi olarak mütalaa edilmesi gereken her türlü materyal, bilgi, fikir, buluş, yenilik, iş, metot, 

ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu  olmasa bile tüm ticari, 

mali, teknik bilgiler ve benzerleri gizli olup korunur, açıklanmaz.  

 

8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YENİLEME 

 

a. İşbu sözleşme, imza tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.  

 

9. SÖZLEŞMENIN FESHİ 

 

a. TARAFLAR’dan biri, yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde diğer taraf, karşı tarafa 

yazılı olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi yönünde yazılı olarak istemde bulunur, buna 

rağmen karşı taraf bir ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmezse, sözleşmeyi tek taraflı 

olarak feshetmek hakkı doğar. 

b. Bu durumda, sözleşmeyi tek taraflı fesheden, karşı taraftan alacağı varsa, tazminat hakkı 

saklı kalmak üzere bu bedeli derhal tahsil edecek, karşı tarafın fesheden yönünden alacağı var 

ise kendisine ödenecektir.  

c. TARAFLAR, aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde; işbu sözleşmeyi tek 

taraflı ve derhal yürürlüğe girmek üzere feshetmek hakkına sahiptir.  

i. Taraflardan birinin feshi, 

ii. Taraflardan birinin acze düşmesi, iflas erteleme istemesi, konkordato, iflas kararı verilmesi, 

yönetime geçici yada sürekli olarak kayyum atanması  

 

 

 



10. FESHİN SONUÇLARI  

 

a. Sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun feshi veya sona ermesinden sonra taraflar, 

karşılıklı fikri mülkiyet haklarını, marka ve unvanı kullanamaz, sözleşmenin icrası ve ifası 

amacıyla alınan/verilen kendisi veya üçüncü şahıs yedinde bulunan tüm yazılımları, gizli bilgi 

olarak kabul edilen bilgi, belge ve verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm materyal ve 

malzemeleri iade edecektir.  

 

11. YASALARA UYUM  

 

TARAFLAR, işbu sözleşme kapsamında yapılacak olan işve/veya hizmetlerin ifasıyla ilgili olarak 

kendi yükümlülüğüyle ilgili yürürlükteki veya ihdas edilecek tüm yasalara uymayı kabul ve 

taahhüt ederler. 

 

12. ETİK KURALLAR  

 

a. UZMAN, işbu sözleşme konusu işin yerine getirilmesi sırasında, işbu sözleşmenin ayrılmaz 

bir parçası olan ve sözleşme ekinde yer alan DENETLEYİCİ KURUL ve EŞLEŞTİRİCİ 

KURUM’un Etik İlkeleri’ne (EK 2) bağlı kalarak hizmet sunmayı kabul ve taahhüt eder.  

 

b. TARAFLAR, karşılıklı kurumsal kültür ilkelerine, çalışma kurallarına uygun hareket edecek; 

iş ahlakı ilke ve kurallarının uygulanmasına özen gösterecek, ve 3. Parti/kişi(ler)le menfaat 

ilişkisine girmeyecektir. İş bu sözleşme gereği EŞLEŞTİRİCİ KURUM- ÜYE İŞLETME ve 

UZMAN arasında imzalanacak üçlü sözleşmeler bu kuralın dışındadır.  

 

13. VERİLERİN KORUNMASI 

 

İşbu sözleşme uyarınca iş veya hizmetlerin ifa veya icrası sırasında kişisel verilerin alınması 

veya işlenmesi gerektiği takdirde; TARAFLAR, söz konusu bilgi veya verinin izinsiz veya 

yasaya aykırı işlenmesine veya kullanılmasına, kaybolmasına veya yok edilmesine veya 

zarar görmesine mani olacak her türlü teknik veya organizasyonel tedbiri alacak, verileri 

gizli tutacak, izinsiz hiçbir amaç için kullanmayacak, herhangi bir kişiye ifşa etmeyecek, 

herhangi bir güvenlik ihlali, kayıp, hasar veya çalınma halinde veya verilere erişim ya da 

verilerin tadili talebi veya herhangi bir düzenleyici önlem ya da talep hakkında bilgi sahibi 

olur olmaz derhal karşı tarafa bilgi verecektir. 

 

14.MÜCBİR SEBEPLER 

 

a. TARAFLAR’dan hiçbiri kendi kontrol ve/veya iradesi dışında gelişen ve tarafların işbu 

sözleşmeyle yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici veya geciktirici hallerin, 

doğa olayları, yangın, patlama veya olağanüstü hava koşulları, savaş, terör, işgal, ihtilal, 

darbe, hukuki ve idari düzenlemeler, yasaklar, ambargolar, acil ulusal ve bölgesel olaylar, 

grev, lokavt, çalışmayı engelleyici ciddi sağlık sorunları gibi hallerin meydana gelmesi 

mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir. 

b. TARAFLAR mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme veya taahhütlere aykırılıklardan 

dolayı sorumlu olmayacaktır.  

c. Ancak, mücbir sebepten etkilenen TARAF, işbu mücbir sebebi, diğer tarafa derhal 

bildirecek ve bu sebebi ortadan kaldırmak ve işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini 



yerine getirmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir. 

d. Mücbir sebebin devam etmesi halinde, TARAFLAR, bu sebebin etkilerini ortadan 

kaldırmak, adil ve makul alternatif düzenlemeler konusunda anlaşmak amacıyla iyi niyetli 

olarak uzlaşmaya çalışacaklardır. 

e. Mücbir sebebin bir aydan  uzun bir süre devam etmesi halinde, TARAFLAR’dan her biri, 

diğer tarafa yazılı bir bildirim göndererek, işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat 

yükümlüğü olmaksızın feshedebilecektir.  

 

                15. DEVİR VE TEMLİK 

 

TARAFLAR, gerek işbu sözleşmeyi gerekse işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını 

karşı tarafın yazılı onayı olmadan 3.Parti/kişi(ler)e devir ve temlik edemez.  

 

                 16. DELİL SÖZLEŞMESİ  

 

TARAFLAR, işbu sözleşmeyle ilgili her türlü hususun ispatında, yasal belgeler dışında, 

tarafların yetkili temsilcileri tarafından işbu sözleşmeye uygun olarak hazırlanmış 

bulunmaları şartıyla, basılı ve elektronik ortamdaki tüm adreslerin bildirim için 

kullanılacağını ve bu formdaki belgelerin de delil olacağını kabul ederler.  

 

                  17. İHBAR VE TEBLİGAT:  

 

İşbu sözleşmeyle bağlantılı olarak yapılacak veya verilecek tüm bildirimler, izinler ve 

talepler e-posta yoluyla yapılacaktır.  

 

                  18. YETKİLİ MAHKEME  

 

TARAFLAR, işbu sözleşmenin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde 

Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler.  

                   19. YETKİ VE ONAY 

 

TARAFLAR, işbu sözleşme ve bu sözleşme ile ilgili talep ve bildirimlerin, EŞLEŞTİRİCİ 

KURUM’u temsil ve ilzama yetkili ve/veya yetki verilen kişilerce tanzim ve imzalandığını 

beyan ile bu beyanlarının doğruluğunu ve sonuçlarını kabul ederler.  

 

20. YÜRÜRLÜK  

 

İşbu sözleşme, online olarak imzalandığı tarihte taraflarca tanzim ve imza edilerek 

yürürlüğe girmiştir. 

 

GLOBALPİYASA A.Ş.                                             UZMAN 

 



 

EK 1. HİZMET BEDELİ 

EK 2. UZMAN İLKELERİ 

 

EK 1. HİZMET BEDELİ 

 

Üye işletmeye uzmanın vereceği hizmet 4 gün/ay ve katları şeklinde olacaktır. 

Bu hizmete karşılık uzmana en az 2400 TL/ay net (ulaşım ve konaklama hariç) bedel 

ödenecektir. 

Uzman vergi mükellefi ise ve fatura kesebiliyorsa bu bedel  3000 TL+K.D.V şeklinde 

olacaktır. 

Uzman bu baz değerden daha farklı bedel talep ederse ayrıca web sitesinde belirtilecektir. 

 

EK 2. UZMAN İLKELERİ 

 

“UZMAN Ünvanına lâyık olacağıma ve sorumluluklarımı üstleneceğime, adalet ve 

dürüstlükten ayrılmadan bilgi paylaşımında bulunacağıma; mesleki yetkinliğimi danışma 

sürekli geliştirmeye çaba sarfedeceğime; haksız rekabet etmeyeceğime, hiçbir şart altında 

etik değerlerden uzaklaşmayacağıma, çıkar çatışmasının olası olduğu hallerde evrensel 

ilkeler ve Ülkem ve lehine tavır alacağıma; her daim nazik ve saygılı hareket edeceğime, 

görevimi yerine getirirken edindiğim bilgilerin mahremiyetine ve korunmasına özen 

göstereceğime; asla din, ırk, cinsiyet, milliyet, yaş ayrımı yapmadan duruşumu muhafaza 

edeceğime söz veriyorum.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


