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EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

BOLU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE 
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, UZAKTAN. EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞT[Rı\ı[A MERKEZİ ARASINDA EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

TARAFLAR VE ADRESLERi: 

Madde l- Bu protokol, aşağıdaki kurumlar arasında yapılacak işbirliği esaslarını kapsar, 
Protokolün kalanında aksi belirtilmediği sürece her iki kurumdan birlikte bahsedilirken 
· 'raratlar" tabiri kullanılacaktır.

[. Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(bundan sonra tBUZEM olarak anılacaktır) 
Bolu Abant tzzet Baysal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 
Gölköy Yerleşkesi, BESYO Ek Binası Kar: 1, 14030 Merkez/BOLU 
Telefon : +90 (374) 2541000 
Faks : +90 (3 74) 2534659 

[(. Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler [l Müdürlüğü 
Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi No:2 Merkez/BOLU 
Telefon : +90 (374) 215 81 76 
Faks : +90 (374) 212 29 35 

AMAÇ VE KAPSAM: 

Madde 2- Bu protokolün amacı Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve 
tBUZEM'in birlikte yürütmeyi planladığı eğitim-araştırma faaliyetleri ile ilgili hükümleri ve 
işbirliğine ilişkin usul ve esaslan düzenlemekredir. 

Protokol ile aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi amaçlanır: 

a) Tarafların ortak bilimsel araştırmalar, eğitim programları ve projeler yürütmesi amacıyla
faaliyet ve istişarede bulunmaları, ilgili birimlerinin bir araya gelerek çalışmalarının koordine
edilmesi,

b) Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, kamu yönetiminde etkinliğin sağlanması ve
özellikle uzaktan eğitim yoluyla eğitimin yaygınlaştırılması,

c) Tarafların mutabakatı ve yazılı izniyle, kamuya yönelik bilimsel araştırma ürünleri ve eğitim
hizmetlerinin sunulması yoluyla destek olunması,

d) Yukarıdaki hususların gerçekleştirilmesi yoluyla Türk eğitim, sağlık ve çalışma hayatının
daha ileri bir noktaya taşınması ve kamu yararının artırılması.

Madde 3- Protokolün amaçlarına ulaşması için gerçekleştirilen faaliyetler, Bolu Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler ti Müdürlüğü ve [BUZEM'in görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 
mevzuat ve yukarıdaki amaçlarla ilgili olan Anayasa ve Türkiye'nin tarafolduğu usulüne uygun 



EĞCTİM VE CŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşma hükümleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yürütülür. 
Protokol kapsamında yürücülen faaliyetlerde tarafların mutabık kalması şartı aranır. Gerekli 
görülen özel hallerde ve ilgili faaliyet konularına göre, Madde 4'te yer alan mevzuata ve 
imzalanan bu prornkole uygun olmak kaydıyla, Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler lı 
Müdürlüğü' nün ilgili birim ve amirlikleri ile iBUZEM arasında tarafların mutabık kalacağı 
hususlarda alt protokoller veya sözleşmeler düzenlenir. 

DAYANAK: 

Madde 4- Bu protokolün dayanaklan aşağıda belirtilmişcir: 

• 254 7 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
• 254 7 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. ve 46. maddelerine dayanılarak haZLrlanan

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime [lişkin Usul ve Esaslar,
• 07.08.2014 tarih ve 27081 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Abant İzzet Baysal

Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği,
• 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında oluşturulan Yönergenin 3. Bölümünün

11. Maddesinin 6. Bendinde ·'Cocu§:a vönelik verilen hizmetlerin 2:elistirilmesi icin
kamu kurumları, sivil toplum kuruluslan, üniversiteler ve di§:er tesebbüsler tarafından
hazırlanan projeler koordine edilir ve desteklenir." hükmü yer almaktadır.

• 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun l .  Bölümünün 4. Maddesinde ·'Sosyal
Hizmetler alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar
arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklar
en verimli şekilde işlerlik kazandmlır." hükmü yer almaktadır.

PROTOKOL KAPSAıVUNDA YÜRÜTÜLECEK FAALCYETLER: 

Madde 5- Taraflar, aşağıda belirtilen alanlara ilişkin işlevleri yerine getirmelerine yardımcı 
olmak üzere karşılıklı yardım ve bilgi alış-verişini destekleme konusunda mutabıktırlar. 
Protokol kapsamındaki aşağıdaki faaliyetler, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür. 
Yürütülecek faaliyetlerin mali, idari ve diğer şartları ile ilgili hususlar için ayrıca sözleşme 
düzenlenir. 

( l) Tarafların birbirinden talep ettiği ve gerçekleştirilmesinde mutabık kaldıkları:

a) Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler tı Müdürlüğü ve tBUZEM' in mevcut
imkanları dahilinde cevap verebileceği uzaktan eğitim faaliyetleri ile bu
faaliyetlerin (seminer/çalıştay/konferans/eğitim programları vb. etkinlikler)
gereği o lan her türlü çalışmalar,

b) Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler tl Müdürlüğü ve tBUZEM' in mevcut
imkanları dahilinde cevap verebileceği araştırma ve danışmanlık faaliyetleri,

c) Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve tBUZEM' in mevcut
imkanları dahilinde cevap verebileceği projelendirme ve kapasite geliştirme
çalışmaları,
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EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

(2) Tarafların yürüteceği diğer faaliyetler:

GİZLiLİK 

Madde 6-

a) Tarafların birlikte gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerinin belgelendirilmesi,

b) Çalışmaların koordine edilmesi için tarafların ilgili personelinin belirlenecek
rnrihlerde bir araya gelmesi ve istişare etmeleri,

c) Gerekli hallerde Larafların amirlerinin istişare ecmeleri ve ilgili personellerini
görevlendirmeleri,

d) Tarafların yazılı izni ve mutabakatı olması halinde, oluşturulan eğitim
materyallerinin kamu yararı için umuma açık şekilde basımı ve yayımı,

e) Tarafların ortaklaşa gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ve oluşturduğu
eğicim materyallerinin basımı ve yayımı halinde, tasarımlarında tarafların ortak
çalışması olduğunu belirtir ibare, amblem ve sair görsel unsurların bulunması,

f) Tarafların çalışma ziyareti ve sair faaliyetlerde bulunmalarını kapsar.

a. [şbu protokol kapsamında Taraflar arasında paylaşılacak olan bilgiler ve veriler 9.10.2003
tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sağlanabilecek olan
bilgi ve verilerle sınırlıdır.

b. Taraflar işbu protokol kapsamında ulaşacakları tüm bilgileri işbu protokol süresince protokol
amacı dışında ve protokol sona erdikten sonra hiçbir koşulda üçüncü taraflara
açıklamayacaklarını kabul ederler. tş metodolojileri, stracejiler, prosedürler, anlaşma şartları,
grafikler, raporlar, istatistiksel veriler ve bunun gibi bilgiler gizlilik prensipleri çerçevesinde
görülecek ve hiçbir koşul altında protokol sona erse dahi üçüncü kişiler ile
paylaşılmayacaktır. Bununla birlikte, Gizli Bilgi olmadığı yazılı olarak belirtilmek suretiyle
diğer tarafa verilen bilgiler ile işbu protokolün irnzalanmasından önce kamuya mal olmuş
bulunan ya da işbu protokolün imzalanmasından sonra protokolün ihlali sonucunu
doğurmaksızın kamuya mal olan bilgiler Gizli Bilgi kapsamına girmez.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI: 

Madde 7- [şbu protokol kapsamında yürütülecek ortak çalışmalarda ortaya çıkan tüm fikir 
ürünleri üzerindeki haklar, özel sözleşmelerle aksi belirtilmedikçe, taraflarca müştereken ait 
olur. 

SÜRE VE FESİH: 

Madde 8- Protokol, imzalandığı tarihten itibaren, ilgili mevzuat izin verdiği sürece 2 (iki) yıl 
boyunca geçerlidir. Protokol süresinin bitiminden en az 15 (on beş) gün önce, taraflardan biri 
aksini yazı ile talep etmedikçe protokol bir yıl için uzatılmış sayılır. Tarafların karşılıklı 
mutabakatı ile işbu protokol, süre bitimi beklenmeksizin her zaman sonlandırılabilir. 

'�-



;,.\J'Y .. S B,,ı.��:.,< 

{�} EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
�"on.�\ ..... ,�· 

Taraflardan birinin protokol hükümlerine uymaınast halinde, diğer caraftan yaztlt olarak karşt 
tarafa bildirimde bulunulmast suretiyle fesih hakkt doğar. Söz konusu aykırılık, hükme 
uymayan tarafa yazılı olarak bildirilir. Protokol hükümlerine uymayan taraftn l5 (on beş) gün 
içinde yazılı açıklama yaparak, açıklamasım karşı tarafa tebliğ etmemesi halinde, diğer taraf 
sözleşmeyi tek taraflt olarak feshedebilir. 

PROTOKOLDE DEĞiŞİKLİK VE EKLEME Y APCLMASC: 

Madde 9- Protokol yürürlükte iken lüzum görülmesi halinde tarafların karşılıklı mutabakatı ile 
değişiklik ve ilaveler yapılacağı gibi Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ll Müdürlüğü ve 
[BUZEM şartlarına göre tek taraflı olarak da protokolde değişiklik ve ilaveler yapılmasını 
isteyebilir. Her iki tarafın uygun görmesi halinde değişiklik ya da ilave yapılır. Değişiklik ve 
ilaveler yapıldığı tarih itibariyle geçerlidir. 

UYGULAMA SORUNLARINCN ÇÖZÜLMESİ: 

Madde LO- Procokolün uygulanmasında meydana gelebilecek ihtilatlar öncelikle istişare 
yoluyla taraflarca müzakere edilerek kamu yararı ve kamu hizmeti gereklerine göre çözülür. 
fhtilafın devam etmesi veya ihtilafın istişare ile giderilmesinin mümkün olmaması halinde Bolu 
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

YÜRÜRLÜK: 

Madde l L- Taraflarca 2 (iki) nüsha olarak 05/09/2018 tarihinde BOLU' da imzalanmış olan bu 
protokol l l (on bir) maddeden oluşur ve imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Bolu Abant tzzet Baysal Üniversitesi 
Rektörlüğü 

Adına 

Prof.Dr. Mustafa ALİŞARL[ 
Rektör 

Bolu Aile, Çalışına ve Sosyal Hizmetl�r 
ti Müdürlüğü / __ ./
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SÖZLEŞME 

1. TARAFL-\R VE ADRESLF:Ri:

Bu sözleşme, aşağıdaki kurumlar arasında yapılacak işbirliği esaslarını kapsar. Sözleşmenin 
kalanında aksi belirtilmediği sürece her iki kurumdan birlikte bahsedilirken ··taraflar'' tabiri 
kul lanı lacakur. 

l. Bolu Abam izzet Baysal Üniversit.:'.Si Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma i'vkrkezi
(bundan sonra [BUZEM olarak anılacaktır)
Bolu .-\bant izzet Baysal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
\1{erkezi
Gölköy Yerleşkesi, BES YO Ek Binası Kat: l, l 4030 Bolu/TÜRKİYE
Telefon : +90 (374) 2541000
Faks : +90 (374) 2534659

[(. Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler [I Müdürlüğü 
Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi No:2 vlerkez/BOLU 
Telefon :+90(374)2158[ 76 
Faks : +90 (374) 2 l 2 29 35 

2. SÖZLEŞMENiN KONUSU VE KAPSAM[

tş bu sözleşme Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler tı Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi arasında imzalanan Eğitim ve İşbirliği Protokolü çerçevesinde ilgili 
Kurumun hizmet birimleri için tanıtım amaçlı videolar ve toplumu bilgilendirme/bilinçlendirme 
amaçlı kamu spotu videoları hazırlamaktır. Bu kapsamda ilgili videolar için senaryolar 
hazırlamak, video çekimleri yapmak, video çekimlerinin kurgu ve montajını tamamlayarak 
yayına hazır hale getirmektir. Bunun yanı sıra çevrimiçi eğitim yöntemi ile icra edilecek 
personel eğitim programlarının içeriklerinin hazırlanması, alt yapı oluşturma hizmetleri ve kurs 
programlan ile ücretlendirme politikasının düzenlenmesinde tarafların hak ve 
yükümlülüklerinin belirlenmesini ifade etmektedir. 

3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.L.iBUZEM'iıı Yükümlülükleri

3. l. l. Video Kurgu ve Montaj Hizmeti

Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü tarafından talep edilen konularda 
yerel/ulusal/sosyal medya ve İnternet sayfaları üzerinden yayımlanmak üzere kısa süreli 
videoların senaryo, kamera çekimleri, kurgu ve montaj hizmetini kapsamaktadır. [htiyaç 
duyulması halinde çeşitli görsel animasyon ve efektler video içerikleri zenginleştirmek 
amacıyla kullanılabilecektir. Video çekimleri İBUZEM uzaktan eğitim stüdyosunda ya da Bolu 
Aile, Çalışına ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü tarafından gerekli izinleri alarak, çekim 
yapılabilecek kurum dışında bulunan mekanlarda çekim yapılabilecektir. 



Hikaye ve Senaryo oluşturulması; Kurum tarafından talep edilen konularda Bolu Abanl İzzet 
Baysal Üniversitesinde görevli alan uzmanlarının desteği ile konuya ilişkin bir hikaye yazılarak 
konu senaryo laştırıl ır. 

Faklı açılardan video çekim hizmeti; Bu hizmet kapsamında senaryosu oluşturulan ilgili 
hikaye teknik olanaklar çerçevesinde farklı açılardan (en fazla 3) video çekimi yapılır. 

Video Kurgu ve Montajı; Bu hizmet kapsamında farklı açılardan çekimi yapılan video 
içerikler, hikayenin izleyiciye en iyi şekilde aktarılabilmesi için kurgulanır ve montajı yapılır. 

Görsel Canlandırma ve Efekt; fhtiyaç duyulması halinde, sahne geçişlerinde ya da video 
içerikte dikkat çekici unsurlar oluşturmak amacıyla görsel canlandırmalar ve efektler 
kullanılabilir 

.3. L.2. Uzaktan Eğitim [çeriği Geliştirnıe Hizmetleri 

Yazdı dokümanları düzenlenmesi; Bu hizmet kapsamında İBUZEM'e ham veri olarak 
verilen metin dosyaları Bolu Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler fi Mü&ırlüğü · nün belirlediği 
eğitim hedefleri ve kazanımlar doğrultusunda dizgi ve tasarımı ile ortak kurumsal şablonda 
hazırlanması hizmetini kapsamaktadır. 

E-Ders içeriği oluşturulması; Bu hizmet kapsamında lBUZEM'e ham veri olarak verilen
sunum dosyaları eş zamansız (asenkron) eğitim içeriğine dönüştürülerek, görseller ile
zenginleştirilmiş Uluslararası uzakran eğitim içeriği standartlarına (SCORJ\ıf) uygun, HTML5
fornıatında mobil cihazlarla uyumlu olarak tasarlanır.

Uzaktan eğitim video çekimleri; iBLJZEM tarafından e-ders içeriğine dönüştürülen sunum 
materyalleri eşliğinde Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ll Müdürlüğü' nün 
görevlendireceği alan uzmanının ders anlatımı fBUZEM bünyesinde bulunan uzaktan eğitim 
stüdyosunda video çekimi yapılarak kayıt altına alınır. 

Video içeriklerin kurgu ve montaj işlemleı-i; tBUZEM stüdyosunda video çekimleri yapılan 
dersler için e-ders içeriklerinin ve çeşicli açılardan çekimi yapılan alan uzmanının ham video 
kayıtları kullanılarak uzaktan eğitim sistemine yüklenecek video derslerin kurgu ve montajı 
yapılır. 

Ham içeriklerin hazırlanması; Söz konusu eğitim programının müfredatı, kazanımları, ders 
saatleri Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ' nün mevzuatları kapsamında 
belirlenmiş ve eğitim içerikleri ham veri olarak metin dosyası formatında ilgili dersin alan 
uzmanları tarafından hazırlanacaktır. Alan uzmanları güncel gelişmeleri ve bilimsel ilkeleri 
temel alarak eğitim programında ifade edilen dersler ile ilgili içerikleri yazılı hale getirir. 
Uzmanlardan gelen ham yazılı içerikler [BUZEM tarafından dizgi ve tasarımı yapılarak basıma 
hazır ders kitapçıkları haline geLirilir. 

3. l.3. Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine Altyapı ve Teknik Destek Hizmeti Sunma

Uzaktan eğitim faaliyetinde görev alacak eğitmenler (alan uzmanları) Bolu Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler ll Müdürlüğü tarafından görevlendirilir. Uzaktan eğitim faaliyetine katılacak 
kursiyerlerin listesi Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü tarafından 
İBUZEM'e verilir. 
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Planlama ve Organizasyon: Her uzaktan eğıtırn kurs döneminde görevli uzmanlar ve 
kursiyerlerin listesi İBUZEM'e verildikten sonra katılımcıların kullamcı adı ve parnla bilgileri 
iletişim adreslerine e-posta yoluyla iletilir. Kurs programında belirtilen her bir ders için uzaktan 
eğitim yönetim sisteminde ders atamaları ve ders içeriklerine erişim için gerekli organizasyon 
yapılır. Katılımcılar kullanıcı he:;aplarına giriş yaparak kendilerine sunulan eş zamansız eğitim 
içeriklerine ilgili dersler altından aişebilir. 

Etkileşimli Video; [BUZEM carafından kurgu ve moncajı yapılmış eğitinı videoları Bolu Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler (1 iVlüclürlüğü tarafından istenilirse, alan uzmanlarının belirteceği 
değerlendirme soruları ile zenginleştirilerek kursiyerlerin video içeriklerdeki bilgileri tam 
olarak öğrenmeleri sağlanır. Video izleme sırasında kursiyerler kendilerine yöneltilen sorulara 
doğru cevap vererek ilerleyebilirler. Bu içerikler Etkileşimli Video olarak adlandırılarak, 
uzaktan eğitim yönetim sisEerni üzerinden kursiyerlere yayımlanır. Ayrıca kursiyerlerin video 
içerikleri izleme durumları raporlanabilir. 

Uzaktan Eğitim Sistemine Erişim: Katılımcılar kullanıcı hesaplarına giriş yaparak kendilerine 
sunulan eş zamansız eğitim içeriklerine (e-ders) ilgili dersler altından erişebilir. Bolu Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler tı Müdürlüğü eğitim koordinatörlüğü isterse uzaktan eğitim 
sistemi üzerinden kursiyerlere duyurular yapabilecektir. Kursiyerlerin uzaktan eğitim sistemine 
ve eğitim içeriklerine erişim sürekri 2 ay ile sınırlı olup, Bolu Aik, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler ll Müdürlüğü' nün cakbi üzerine bu süre kısaltılabilir. 

Teknik Destek; Bu hizmet her kurs döneminde eğitim faaliyetlerinden yararlanan kursiyerlerin 
kullanıcı hesapları ya da uzaktan eğitim sistemine erişimlerine yönelik karşılaşabilecekleri 
teknik sorunların giderilmesini içerir. 

Değerlendirme Ölçekleri; Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler tı Müdürlüğü tarafından 
istenilirse kursiyerlere yönelik eğitim faaliyeti öncesinde, sırasında veya sonunda 
değerlendirme ölçekleri (anket) uygulayabilir. Bu ölçeklerin verileri elektronik tablo dosyası 
formatında (.xlsx, .csv, .txt vb.) e-posta yoluyla iletilir. 

Ayrıca istenilirse uzaktan eğitim derslerine (Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler tı 
Müdürlüğü tarafından belirlenen) asgari katılım koşullarını sağlayan kursiyerlere yönelik 
eğitim faaliyetinin sonunda ilgili dersleri veren eğitmenlerin (alan uzmanlarının) İBUZEM'e 
vereceği sorular üzerinden online sınav organizasyonu düzenlenebilir. tBUZEM kursiyerlerin 
smav sonuçlarını hesaplayarak liste halinde Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler tı 
Müdürlüğü' ne e-posta olarak bildirir. 

3. 2. Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler iı Müdürlüğü' nün Yükümlülükleri

Düzenlenecek eğitiın programları, Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü' nün 
mevzuatları kapsamında belirlenmiş dersleri, konu başlıklarını ve öğreLim hedeflerini 
içermektedir. 

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü tarafından talep edilmesi durumunda aynı kurs 
dönemi içerisinde birden fazla eğitim grubu açılabilir. Her uzaktan eğitim kurs döneminde 
kursiyerlerin listesi fBUZEivl'e kurs başlama tarihinden en geç 7 gün önce e-posta yoluyla 
gönderilir. 
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Bolu Aile, Çaltşına ve Sosyal Hizmetler tı \ılüdürlüğü eğitime katılım koşullarını sağladığı 
belgelenen kmsiyerlere isterse başart ölçütleri çerçevesinde Katılım Sertifikası/Kurs Belgesi 
verebilir. 

4. ÜCRETLENDCRME

İBUZEM LLzaktan eğitim sistemini kullanacak kursiyedere sistemin kullanımına yönelik 
kılavuzlar ve öğretici video içerikler ücretsiz olarak sunar ve kursiyerlerden herhangi bir hizmet 
karşılığında ücret talep etmez. 

İBUZEM"in Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü · ne vereceği hizmetlerin 
bedeli, ilgili tablolarda (KDV hariç) belirtilen mikcadar üzerinden hesaplanarak fatura 
edilecektir. 

tBUZEM tarafından faturalandırılan hizmetlerin bedeli Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdüdüğü tarafından BolLL Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye hesabının 
bulunduğu Ziraat Bankası Bolu Şubesi TR ............................................ no'lu hesaba 
yatırılacaktır. Bolu Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler tı Müdürlüğü söz konusu hizmetler 
fatura edildikten sonra en geç l 5 iş günü içerisinde hizmet bedelini yatırmakla yükümlü 
olduğunu kabul ve taahhüt .:'.der. 

4. L Video Kurgu ve Montaj Hizmeti Bedeli

Tablo l 'de birim fiyatları tabloda belirtilen st_'ıreler ile sınırlı olan hizmetler ortaya çıkarılacak 
elektronik video başına belirlenmiş olup, aynı kurgu ile alakalı birden fazla video üretilmesi 
durumunda ürün başına hesaplama yapılacaktır. Ücretlendirme ıçın video süresi 
hesaplamalarında videonunjen.:'.rik bölümleri dikkate alınmayacaktır. 

Tablo l. Video Kurgu ve Montaj hizmeti birim tiyat tablosu 

Sunulan Hizmet 1-5 dk 5-10 dk 10-30 dk
Hikaye ve Senaryo oluşturulması 
Faklı açılardan video çekim hizmeti 

1.800 TL 2.600 TL J.200 TL 
Video Kurgu ve Montajı 
Görsel Canlandırma ve Efekt 

4.2. Uzaktan eğitim içeriği geliştirme hizmetleri 

tBUZEM uzaktan eğitim içeriği geliştirme, uzaktan eğitim faaliyetlerine altyapL hizmeti sunma 
ve teknik destek hizmetlerini aşağıdaki tabloda ifade edilen tutarlar miktarında sağlamayı kabul 
ve taahhüt eder. 

Tablo l miktarları ve birim fiyatları ifade edilen hizmetler Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler tı Müdürlüğünün personeline yönelik eğitim programlarını kapsamaktadLr. Bolu 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler tı Müdürlüğü' nün talebi üzerine yeni eğitim grupları için 
aynı birim fiyatlar üzerinden eğitim programının saati doğrultusunda yeni içerikler 
gel iştirilebi lir. 

Söz konusu eğitim programları için uzaktan eğitim içeriği geliştirme, eğiLinı videosu çekinı ve 
montajı hizmeti ücretleri bir defaya mahsus talep edilecek olup, aynı içerikler kullanıldığı 



sürece tekrar ücret talep edilmeyecektir. Ayrıca zaman içerisinde eğitim programında 
güncelliğini yitiren ders içeriklerine yönelik Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü' den güncelleme talebi olması durumunda sadece ilgili içeriğin güncellenmesi 
Tablo 2'de ifade edilen birim fiyatlar üzerinden yapılacaktır. 

Tablo 2. Uzaktan eğitim içeriği geliştirme lıiznıetleı·i birim fiyat tablosu 

I Eğitim İçeriği Geliştinne Hizmeti Miktar Birim F'ivat
\ Yazılı dokümanların düzenlenmesi Her bir ders saati için 100 TL 
! 

1 

i 
1 

E-Ders iceriği oluşturulması Her bir ders saati için 150 TL 
Uzaktan eğitim video cekiınleı·i Her bir ders saati için 100 TL 
Video iceriklerin kurgu ve montaj işlemleri Her bir ders saati için 150 TL 
Ham içeriklerin hazırlanması* Her bir ders için 250 TL+Ders saati x: 250 TL 

*Bu hiznıct için alan uzmanlarının üniv.:rsite per;oneli olması durumunda ödeme talep edilir.

4.3. Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine Altyapı ve Teknik Destek Hizmeti Sunma

Tablo 3 miktarları ve birim fiyatları ifade edilen hizmetler Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü" nün personeline yönelik eğitim programlarını kapsamaktadır. Bolu 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğ[f nün talebi üzerine yeni eğitim grupları için 
aynı birim fiyatlar üzerinden eğıtım progranıının saati doğrultusunda yeni uzaktan eğıtım 
faaliyetleri düzenlenebilir. 

Tablo 3. Uzaktan eğitim faaliyetlerine altyapı ve teknik destek hizmeti birim fiyat tablosu

1 

Uzaktan Eğitim Sistemi l-100 l0 l-300 301-700 701- üzeı-i ı
Kullanım Hizmeti Kursiyer Kuı·siyer Kursiyer Kursiyer 
Planlama ve Organizasyon 
Uzaktan Eğitim Sistemine Erişim 
Teknik Destek Hizmeti l .000 TL 1.500 TL 2.000 TL 3.000 TL 
Etkileşimli Video lçerik Hizmeti 
Değerlendirme Ölçekleri Hizmeti 

5. SÜRE

[şbu sözleşme tarafların imzaladığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup geçerliliği 2 (iki) 
yıldır. 

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Sözleşme süresinin bitiminden en az 15 (on beş) gün önce, taraflardan biri aksini yazı ile talep 
etmedikçe sözleşme bir yıl için uzatılmış sayılır. Taratlann karşılıklı mutabakatı ile işbu 
sözleşme, süre bitimi beklenmeksizin her zaman sonlandırılabilir. 

Taraflardan birinin sözleşme hükümlerine uymaması halinde, diğer taraftan yazılı olarak karşı 
tarafa bildirimde bulunulması suretiyle fesih hakkı doğar. Söz konusu aykırılık, hükme 
uymayan tarafa yazılı olarak bildirilir. Sözleşme hükümlerine uymayan tarafın 15 (on beş) gün 
içinde yazılı açıklama yaparak, açıklamasını karşı tarafa tebliğ etmemesi halinde, diğer taraf 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. 
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7. FİKRİ VE SCNAi HAKLAR

7. l .  lşbu sözleşme kapsamında açıkça tanımlanmış personel eğitim programlarını oluşturan
eğitim materyallerinin fikri hakları Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler tı Müdürlüğü ile
tBUZEM'e aictir.

7.2. lşbu sözleşme kapsamında eğitim formatında hazırlanacak personel eğıtırn 
programlarında kullanılan ham içeriklerin telit·sorumluluğu içeriği hazırlayan alan uzmanlarına 
aittir. Eğitim içeriklerinin lBUZEM ve Bolu ,-\ile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler tı Müdürlüğt.i 
tarafından sunulması herhangi bir telif hakkı oluşturmaz. Taraflar içeriği hazırlayan alan 
uzmanın izni olmaksızın sözleşme konusu ham içerikleri farklı bir eğitim veva sertitika 
programında kullanamazlar. 

7.3. Personel eğitim programları ıçııı üretilen e-eğitirn forınatındaki içeriklerde kullanılan 
her türlü görsel ve işitsel tasarım öğelerinin telif sorumluluğu ve fıkri hakları fBUZEM'e airrir. 

7.4. Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ll Müdürlüğü, fBUZEM'in yazılı izni 
olmaksızın sözleşme konusu e-ders içeriklerini farklı bir eğitim kurumuna veya 3. şahıslara 
devredemez ya da pazarlayamaz. 

8. TEBLiGATLAR VE YETKiLİ lVCAHKEMELER

Taratların yukarıda yazılı olan adresleri ikametgah adresleri olarak kabul edilmiş olup ve bu 
adreslere yapılacak olan iadeli taahhütlü posta, dden teslim şeklindeki tebligatlar muteber 
addedilmiştir. Adres veya faks numarası değişikliği halinde en geç l.5 (on beş) gün içinde iadeli 
taahhütlü posta veya noter aracılığı ile bildiriın olmadığı takdirde bu sözleşmede yazılı olan 
adreslere yapılan tüm cebi igatların geçeri i olacağı hususu taraflarca kabul ed i lın iştir. 

Taraf1ar meydana gelebilecek anlaşmazlıkları karşılıklı görüşmeler ve iyi niyet çerçevesinde 
öncelikle istişare yoluyla giderilmek için azami çaba gösterecektir. Anlaşmazlığın devam 
etmesi, istişare ile giderilmesinin müınküıı olmadığı durumlarda Bolu mahkemeleri ve icra 
daireleri yetkilidir. 

9. YÜRÜRLÜK

Taraflarca 2 (iki) nüsha olarak .. ./. . ./. ..... tarihinde Bolu'da imzalanmış olan bu sözleşme 
9 (dokuz) maddeden oluşur ve imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi 
Rektörlüğü 

Adına 

Prof.Dr. Mustafa ALiŞARLI 
Rektör 

Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü /
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