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AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI
ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE

VERDİ İÇ-DIŞ TİcARET VE MÜMESsİLLİK LİMİTED şİRKETİ
ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ

KONU
MADDE 1-
Bu Protokolün konusu, Verdi İç-Dış Ticaret ve Mümessillik Limited Şirketi'nin hissedarı
olduğu Fener Mahallesi 1964 Sokak No:46/1 ANTALYA adresinde kurulmuş olan Casita
Mutfak okulu isimli aşçılık okulunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan 16-25 yaş arası
çocuklara "meslek kazandırma" amacıyla hayata geçirilmek istenen projeye ilişkin olarak
tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

TANıMLAR
MADDE 2-
Bu protokolde geçen;
- Bakanlık
-Genel Müdürlük
-İl Müdürlüğü
-Kuruluş

-Verdi
-Casita Mutfak Okulu

ifade eder.

: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,
: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kız ve Erkek

Yetiştirme Yurtlarını,
: Verdi İç-Dış Ticaret ve Mümessillik Limited Şirketini,
: Fener Mahallesi 1964 Sokak No:46/1 ANTALYA adresinde

kurulmuş olan Casita Mutfak Okulu isimli aşçılık okulunu,

ADRESLER
MADDE 3-
-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü;
Anafartalar Cad.No:70 Ulus /ANKARA

-Verdi İç-Dış Ticaret ve Mümessillik Limited Şirketi (Verdi veya Casita)
Etiler Mah.Nisbetiye Cad. No:5 Beşiktaş/İSTANBUL

Protokolün tarafları olup, adresleri protokol süresince tebligat adresi olarak kabul edilir.
Taraflar adres değişikliğini ı5 gün içerisinde diğer tarafa bildirmek zorundadır.
Yukarıda unvanları yazılı taraflar arasında 633 sayılı Kanun H··
ve (h) maddeleri uyarınca iş bu protokol düzenlenmiştir.



TARAFLARıN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 4-
Tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Yükümlülükleri:
a) Uygun görülen illerde koruma ve bakım altında bulunan çocukları, iş bu protokol

konusu meslek kazandırma projesi için Verdi'ye yönlendirmek. (proje kapsamında ilk
etapta tercihen Antalya ve İstanbul illerinde bakım ve korunma altında bulunan
öğrenciler projeye dahil edilecektir.)

b) İş bu protokolün kapsarnına giren faaliyetlerin, Verdi tarafından basın ve yayın
kuruluşlarıyla paylaşılması, reklam ya da tanıtım amaçlı kullanılması için yapılacak
talepleri değerlendirmek, uygun olanları onaylamak.

B) Verdi İç-Dış Ticaret ve Mümessillik Limited Şirketinin Yükümlülükleri:
a) Casita Mutfak Okulunda yılda asgari 15 çocuğa burs imkanı sağlayarak çocukların

gastronomi alanında dört aylık eğitim almalarını ve sonrasında dört aylık staj
yapmalarını, toplamda 8 aylık bir eğitim alarak meslek kazanmalarını sağlamak,

b) Çocukların kıyafet, yeme, içme, ulaşım ve benzeri masraflarını Casita Mutfak Okulu ile
beraber karşılamak.

c) Projeye katılacak çocukların konaklama ve barındırma işlerinin Antalya Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda yapılmasının mümkün olmaması halinde,
Antalya'daki anlaşmalı otellerde çocukların konaklamasını sağlamak

ç) Gastronomi alanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan 16-25 yaş
arası çocuklara (ailesi yanında koruma altında olanlar dahil) aşçılık eğitimi vererek
eğitim sonunda yapılacak sınavın neticesinde yurt içindeki oteller ve restoranlarda
profesyonel anlamda aşçılık yapabilecekleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı
sertifika kazandırmak.
Projeye katılacak çocukların proje ve eğitim süresince konaklamaları için belirlenen
otellerin sağlıklı, güvenilir ve hijyenik olmasına, yeme-içme ihtiyaçlarının sağlıklı,
hijyenik ve yeterli şekilde karşılanmasına, ulaşım ve diğer ihtiyaçlar için yeterli
miktarda kaynak ayrılmasına özen göstermek,

d) Koruma ve bakım altında bulunan çocukların özel hayatlarının gizliliğini korumak
amacıyla; iş bu protokol kapsamına giren faaliyetlerin, Genel Müdürlük izni olmadan
basın ve yayın kuruluşlarıyla paylaşmamak, reklam ya da tanıtım amaçlı kullanmamak,
kullanılmasına müsaade etmemek,

e) İl Müdürlüğü ya da Genel Müdürlük tarafından yapılacak incelemelerde gereken desteği
vermek; refakatçi personel görevlendirmek, talep edildiği taktirde yapılan faaliyetlere
ilişkin brifing vermek, ihtiyaç halinde talep edilecek toplantılara katılım sağlamak.

C) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinin Yükümlülükleri •...ıt'!'.,...,.'*'•.•• ~
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b) Reşit olarak korunma kararı kaldınlmış çocuklardan aşçılık eğitimine istekli ve
yetenekli olanları tespit etmek, gerekli rehberliği yapmak ve Verdi'ye yönlendirilmek
üzere Genel Müdürlüğe bildirmek,

c) Çocukların konaklama ve yeme içme ihtiyaçlarının kuruluşlarda karşılanmasının
mümkün olmaması halinde Genel Müdürlük ve Verdi 'yi bilgilendirmek,

ç) Çocukların konaklama, yeme-içme vb. ihtiyaçlarının Verdi tarafından karşılanacağı
durumlarda, Verdi'nin konaklama için göstereceği oteller ile yeme-içme, ulaşım ve
diğer ihtiyaçlar için sağlayacağı imkanları sağlık, güvenlik, uygunluk vb. kriterlere göre
kontrol etmek; uygun bulduğu taktirde hazırlayacağı raporu onaylamak üzere Genel
Müdürlüğe göndermek, uygun bulmadığı koşulları Verdi'ye bildirmek, düzeltilmesini
sağlamak, düzeltilmediği taktirde, durumu Genel Müdürlüğe raporlamak; uygun
koşulların Verdi tarafından sağlandığı durumlarda ve Genel Müdürlüğün onayı üzerine
çocukların söz konusu eğitime katılımını sağlamak,

d) Çocuğun mülakata katılma aşamasında, çocuğun koruma ve bakım altında bulunduğu
ilden Antalya ya da İstanbul iline gönderilmesi durumunda gerekli personel refakatini
sağlamak,

e) Eğitim başladıktan sonra Verdi tarafından sağlanan konaklama, yeme-içme ulaşım vb.
ihtiyaçların karşılanması ile eğitim durumlarını takip etmek, tespit edilen aksaklıkların
giderilmesi için Verdi yetkilileri ile görüşmek ve aksaklıklann giderilmesini sağlamak,
çözüme kavuşmayan hususları yapılan değerlendirmeyle birlikte Genel Müdürlüğe
bildirmek.

D) Genel Hükümler
a) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, herhangi alt

bir birimi veya yetkilendirdiği görevliler tarafından yurt çapında istekli öğrenciler
içinden bir ön eleme yapılacak, ön elemeden geçen öğrenciler Verdi tarafından İstanbul
veya Antalya'da yapılacak ikinci bir mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat İstanbul'da
yapılacak ise Casita restoranlarında, Antalya'da yapılacak ise Casita Mutfak Okulu'nda
yapılacaktır.

b) Projeye katılacaklar ı6-25 yaş arasındaki kişilerden seçilecektir.
c) Seçilen çocuklar başlayacak olan ilk kur tarihinde programa katılacaktır. Yetişmeme

durumunda çocuklar hızlandınImış programa dahil edilebileceği gibi, bir sonraki
programa da dahil edilebilecektir.

ç) Yılda asgari 3 kur olacak ve her kur başında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ön elemeden geçirilmiş asgari 20 öğrenci
arasından Verdi tarafından seçilecek asgari 5 öğrenci Casita Mutfak Okulunda diğer
aşçı adaylan ile birlikte eğitime başlayacaklardır.

PROTOKOLÜN SÜRESİ, DEGİşİKLİK VE FESHİ
MADDE 5-
İş bu Protokolün süresi beş (5) yıldır. Taraflarca yazılı bildirimde bulunulmadığı takdirde,
protokol bir (1) yıl daha uzatılmış sayılır. Verdi'nin iş bu protok0t;jdoğan herh~~i~~[tıL.;~'~.
taahhüt ve yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda B anlığı yazılı -ifitarııia-~.... "
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bildirime gerek olmaksızın Protokol Bakanlığın ihtarından itibaren fesh edilmiş sayılır.
Tarafların karşılıklı mutabakatı ile protokolde değişiklik veya ek yapılabilir. Taraflar,
protokol süresi içinde bir (1) ay önceden yazılı beyanda bulunmak kaydıyla protokolü tek
taraflı olarak fesh edebilirler.

ANLAŞMAZLıKLARIN ÇÖZÜMÜ
MADDE 6-
a) Protokolün uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar, tarafları temsilen üçer

kişiden oluşturulan bir komisyon tarafından çözülecektir
b) Anlaşmazlık çözülemediği takdirde, Bakanlığın hakemliğine müracaat edilir.
c) Anlaşmazlığın bu yolla da çözülememesi halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri

yetkilidir.

YÜRÜTME
MADDE 7-
Bu Protokol hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ve Verdi İç-Dış Ticaret ve Mümessillik Limited Şirketi birlikte yürütür.

YÜRÜRLÜK
MADDE 8-
İki nüsha halinde düzenlenen iş bu Protokol, sekiz maddeden oluşmakta olup, taraflarca
imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. . . .1.. .12012

İbrahim Haluk TANRIVERDİ
Verdi İç-Dış Ticaret ve Mümessillik
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