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SPOR VE ETKİNLİK MEKÂNLARI PERSONELİ   

HİZMET TEKLİFİ 
 

 

Firmanızın İnsan Kaynakları ihtiyaçlarını bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

Dönemsel Personel süreçlerinin icrasında tarafınıza sunabileceğimiz hizmetimizin detayları ve  

Hizmet Bedelini içeren teklifimizi aşağıda bilgilerinize sunarız. 

 

 

Teklif kapsamında her türlü sorunuza yanıt vermekten mutluluk duyacağımızı bildirir,  

İşbirliğimizin en kısa sürede başlamasını dileriz. 

 

İlgi ve güveniniz için teşekkür ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

İNKA İNSAN KAYNAKLARI 

 



                                                                                                                                                        

 

 

          

 

SPOR VE ETKİNLİK MEKÂNLARI PERSONELİ HİZMET KAPSAMI  
 

Geçici İş İlişkisi Yetki Belgesi sahibi, 453 No’lu Özel İstihdam Ofisi olarak iş ortaklarımıza Spor ve Etkinlik Mekanı 
Personel Hizmetleri sağlamaktayız.  

 

İNKA’nın; Firmanın talepleri doğrultusunda, firmanın spor ve etkinlik mekanlarında ortaya çıkan dönemsel personel 

ihtiyacının karşılanması amacıyla, adayların seçme yerleştirme ve bordro özlük süreçlerini yürütmesidir.  

 

İNKA; 
 

 Yönetmelik kapsamında firmanın iş gücü ihtiyacına yönelik personel destek hizmetleri vermek,  
 Firmanın Türkiye çapındaki işyerlerinde ortaya çıkan öngörülemeyen veya dönemsellik arz eden iş artışı 

hallerinde firmanın öngördüğü nitelikleri sağlayan personelini Firma nezdinde görevlendirmek,   
 Hizmetlerin tamamını mevzuata uygun olarak yerine getirmek,  
 Hizmetlerin verilmesi sırasında gerekli tüm izinlere sahip olmak ve sözleşme konusu hizmetlerin ifasında 

mevzuat gereği gerekli yetkilere haiz olmak, 
 Personelin sevk ve idaresinden sorumlu olmak,  

 Personeli İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere, gerekli tüm eğitimlerden geçirmek, 

 Personelin İNKA bordrosunda yer alması ve tüm bordro ve özlük süreçlerinin İNKA tarafından yürütülmesi  

konularının tamamından sorumludur.  
 

 

SPOR VE ETKİNLİK MEKÂNLARI PERSONELİ HİZMET TEKLİFİ    

 HİZMET BEDELİ .. TL + KDV / Günlük Kişi Başı  
 

Vade : 7 gün 

SGK Prim Bedeli (Kişi Başı & Günlük)    : Fiyata Dahildir  

İSG Hizmet Bedeli (Kişi Başı & Günlük)    : Fiyata Dahildir 

Ulaşım (Toplu taşıma Kişi Başı & Günlük)   : Fiyata Dahildir 

Yemek Bedeli (Kişi Başı & Günlük)     : …….. TL + KDV 

(10 saat ve üzeri çalışmalarda iki öğün hesaplanır.)  

Overtime Bedeli                    : Günlük x %10 

 

Belirtilen çalışma süresini aşan her saat için, toplam günlük ücretin %10 u tutarında fark ilave edilir. 

Toplantı ve Eğitim Bedeli; eğitim tam gün ise tam, yarım gün ise yarım günlük kişi başı bedeldir. 
 

 

 

 

 

İş bu teklifimiz 30 gün süre ile geçerlidir. 


