1.Taraflar
1.1. Kocaeli Sanayi Odası Sanayiye Uzman Projesi teknik alt yapı sağlayıcısı ve yürütücüsü
Globalpiyasa Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Sözleşme metninde Eşleştirici Kurum olarak anılacaktır.)
1.2. Üye İşletme :
e-mail : ………………………………………………………..
Adres : …………………………………………………………..
Taraflar e-mail ve adres değişikliklerini karşı tarafa yazılı olarak bildirmediği sürece yukarıda belirtilen
e-mail hesaplarına ve adreslerine yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.
2. Amaç
İşletmelerimizin üretimde karşılaştıkları sorunları çözmekle ve/veya yeni bir konu üzerinde çalışırken
bu konuda daha önce deneyimli uzmanların uzmanlıklarına kolayca ulaşmalarını sağlamaktır.
3. İşleyiş :
Kocaeli Sanayi Odası 23.Meslek Komitesi denetiminde Yürütücü kurum tarafından gerekli işlemler
yapılacaktır.
4. Uygulama
Sanayiye uzman web sitesinde teyid edilmiş ve “Onaylı Uzman Havuzuna” alınmış uzmanlıklar özel bir
alanda uzman adı belirtilmeden yayınlanacaktır.
Aynı uzmanlık alanında birden fazla uzman bulunabilir.
Uzmanların online olarak erişilebilen profillerinde Referans adetleri Proje kapsamında daha önce
yapmış oldukları hizmetlerde aldıkları puan değerleri ve talep ettikleri ücret yazılacaktır.
Üye işletme birlikte çalışmak istediği uzman ile iletişimi Eşleştirici Kurum vasıtası ile kuracak ,
Uzmandan hizmet alımına ilişkin ödemeler üye işletmenin uzman ile yaptığı sözleşme sonrasında
gider makbuzu ile doğrudan uzmana yapılacaktır.
Uzman ile yapılan sözleşme sonrasında Globalpiyasa’ya
5. Hizmet Bedeli :
5.1 Üyelik :
Uzmanlarla irtibat kurmak için üye işletme olmak gerekmektedir.Sanayiye Uzman Projesi Üye
işletmesi olmak için 900 TL/yıllık aidat ödemek gereklidir.
5.2 Eşleştirici Kurum Desteği :
Eşleştirici Kurum Globalpiyasa Ticaret Bakanlığınca e-ticaret ve e-ihracat alanlarında akraditasyon
süreçlerini başarı ile tamamlayarak onaylanmış bir platformdur ve üyelik modeli ile çalışmaktadır.Üye
İşletme adayı Globalpiyasaya Silver veya daha üzeri seviyede üye olursa ilgili kutucuğa tıklayarak ek
bir bedel ödemeden sanayiye uzman üye olmuş olacaktır.

5.3 Devlet Destekleri :
KOSGEB’in 300.000 TL limitli, KOBİ’lere özel uluslararasılaşma ve ihracatı destekleme programı
kapsamında 20.000 TL ye kadar e-ticaret sitelerine üyelik desteklenmektedir.Globalpiyasa.com da
Ticaret Bakanlığının desteği kapsamındadır.
Üye işletmemiz ihracata yönelik bir proje yaparak Globalpiyasaya yapacağı ödemeyi, KOSGEB
uluslararasılaşma desteğine başvurarak, destek kapsamında geri alabilecektir. KOSGEB’in bu desteği
firmanıza uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamında toplamda 300.000 TL destek sağlayacaktır. Bu
destek için ihracat ve tanıtıma yönelik bir proje yazılarak KOSGEB’e başvurulması gerekmektedir.
5.4 Uzmana Ödeme :
Uzmandan alınacak hizmet 4 gün/ay bazında 3.000 TL /Ay + KDV şeklinde baz ücret şeklinde
olacaktır.
Ödeme gider makbuzu ile yapılıyorsa uzmana 2400 TL/AY ödenecek, Bu bedelin %25’i uzman adına
kanuni stopaj olarak maliyeye ödenecektir.
Uzman ile üye işletme arasında bedelli bir sözleşme imzalanmasından sonra, ilgili sözleşme için
Eşleştirici Kuruma 750 TL + KDV eşleştirme bedeli ödenecektir.
Bu bedel web sitesinde “Baz Ücret”olarak adlandırılacak ,uzman bu bedelden farklı bir ücret talep
ederse ayrıca belirtilecektir.
6. Uzmandan Alınan Hizmetin Süresi :
Üye İşletme ve uzman tarafından belirlenecek ve Eşleştirici Kuruma bildirilecektir.
Hizmet bitiminde Üye işletme ve Uzman derecelendirme notlarını Eşleştirici Kuruma bildireceklerdir.
Bunun için alınan her hizmet için EK:1 deki form imzalanacaktır.
Üye işletme 3 yıl süre ile o uzmandan sanayiye Uzman Projesi protokolu dıışında, Eşleştirici Kurumu
bilgilendirmediği bir hizmet almayacaktır.
7. Fikri ve Sınai Haklar :
Üye işletme alınacak hizmet karşılığı oluşacak fikri ve/veya Sınai Haklara gerekli ödemeleri yaparak
sahip olabilecektir.Buluşular listesinde uzmanın da ismine yer verilecektir.
Bunun dışında uzman ve üye işletme koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan
bir hak veya menfaatin ihlal edilmemesi için gerekli önlemleri alacak ve müteselsilen sorumlu
olacaktır.
8. Sözleşmenin Sona Ermesi :
İş bu Sözleşme imza tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerlidir.
Taraflar her zaman 2 ay önceden bildirmek ve o zamana kadar yapılması gereken ödemeler yapılmak
koşulu ile sözleşmeyi sonlandırabilir.
Üye işletme sözleşme sonra erdikten sonra 3 yıl boyunca daha önce proje kapsamında ilişkide olduğu
uzman ile Sanayiye Uzman Projesi protokolu dışında çalışmayacağını taahhüt eder.

9. Diğer Kurallar :
Sözleşme ve formlarda belirtilen kendilerince kabul edilmiş olan kurallara uymayan taahhütlerini
yerine getirmeyen üye işletme ,Eşleştirici Kurum tarafından sözleşmenin tek taraflı fesh edilmesini
kabul eder.
Sözleşmenin bu şekilde fesih durumunda üye işletme yükümlülüklerini ve tahsil için yapılacak
masrafları yasal faizi ile ödemeyi taahhüt eder.
10. Yetkili Mahkemeler :
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Kocaeli İcra Daireleri ve Mahkemeleri
yetkilidir.
11. Sözleşme Belgeleri :
İş bu sözleşme 11 Maddeden oluşmaktadır.
İş bu sözleşme ……/……/………………. tarihinde ………… nüsha olarak kabul ve imza edilmiştir.
Kabul ediyorum
Kocaeli Sanayi Odası adına
Yürütücü Kurum
Globalpiyasa

Üye İşletme

