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T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Meslek
Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Proje Teklif Çağrısı İlan Metni

l Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.
Eğitim süresi

Sıra

Meslek Adı

Modül
Saati
Fiili Gün (Toplam
(Bakınız Ders
Açıklama Saati)
(Bakınız
2)
Açıklama
7)

1

WEB VE MOBİL
PROGRAMLAMA

100

800

2

SİSTEM VE AĞ
YÖNETİMİ

100

800

85

680

3

KURUMSAL
KAYNAK
PLANLAMA VE VERİ
ANALİZİ

4

SİBER GÜVENLİK
UZMANLIĞI (BİLGİ
GÜVENLİK UZMANISEVİYE-6)

75

5

BULUT BİLİŞİM
UZMANLIĞI (BULUT
TEKNOLOJİLERİ)

6

OYUN GELİŞTİRME
UZMANLIĞI (OYUN
GELİŞTİRİCİBİLGİSAYAR
OYUNLARI
PROGRAMCISI)

Bir İsteklinin
Bir İsteklinin Bir Meslekte
6 Meslek İçin Teklif
Teklif
Verebileceği
Verebileceği Maksimum
Maksimum
Kursiyer
Kursiyer
Sayısı
Sayısı(Bakınız (Bakınız
Açıklama 4)
Açıklama 3
ve 4)

Başvuru Tarih ve Saati
Eğitilmesi
Planlanan
Toplam
Kursiyer
Sayısı

60

300

60

300

60

300

600

30

100

75

600

30

100

75

600

30

100

270

Başlangıç
Tarihi

Bitiş Tarihi
ve Saati

11/12/2018

25/12/2018
Saat:10.00
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Teklif Teslim Adresi

Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Ayrancı Mah. Uçarlı Sk. No: 29

Çankaya/ ANKARA

Telefon Numarası: 0312.4301031
Belge geçer Numarası: 0312.4310240
Ayrıntılı bilgi için görevli iletişim bilgileri Resmi İnternet Sitesi: www.iskur.gov.tr

tel, faks, elektronik posta)
Ayrıntılı bilgi İçin:
Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kurslar Servisi
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AÇIKLAMALAR
1- Bu hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/ı maddesi gereğince doğrudan temin yöntemi ile
yapılacaktır.
2- Eğitimlerin fiili gün süresi 8 saat üzerinden hesaplanmış olup günde 8 saat eğitim verilecektir. Eğitimlerin en
geç saat 22.00’da bitirilmesi zorunludur (Bakınız Şartnamenin 19. maddesi).
3- İstekliler bina/sınıf kontenjanını esas alarak sınıftaki/gruptaki katılımcı sayısını belirlemeleri gerekir. Ancak
sınıftaki/gruptaki katılımcı sayısı en az 10 en fazla 15 kişi olabilir (Bakınız Şartnamenin 21 ve 23. maddeleri).
4- İstekliler işin tamamı için teklif veremeyecek olup kısmi teklif sunacaklardır. İsteklilerin teklif
verebileceği kontenjan sayısı iş bu ilan metninin “Bir İsteklinin Teklif Verebileceği Maksimum Kursiyer
Sayısı” bölümünde gösterilmiş olup belirtilen kontenjandan daha fazla teklif sunamazlar. Belirtilen
kontenjandan daha fazla teklif sunan isteklilerin ilgili teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Ayrıca istekliler ilan
metninde belirtilen mesleklerde toplamda 270 (iki yüz yetmiş) kişiden fazla teklif sunamazlar. Belirtilen
toplam kontenjanlardan daha fazla teklif sunan isteklilerin tüm teklifleri reddedilir. Teklif edilen kontenjan
Mesleki Eğitim Kursları İstekli Taahhütnamesi (Ek-7)’nde belirtilecektir (Bakınız Şartnamenin 5. Maddesi).
5- Eğitimlerin/grupların en geç 31/12/2019 tarihinde bitirilmesi zorunlu olup bu tarih uzatılmayacaktır.
6- İstekli, verdiği teklifle son başvuru tarihinden itibaren 90 (doksan) gün süreyle bağlıdır. Bu süre asgari süre
olup istekliler, bu sürenin üzerinde teklif geçerlilik süresi verebilirler. İstekliler Teklif Teslim tutanağında 90
(doksan) günden az olmamak üzere teklifin geçerlilik süresini belirtmeleri gerekir.
7-Yukarıda belirtilen kurs/programı modülleri Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğü ve Üniversite tarafından onaylanmıştır. İlan metninde belirtilen mesleklerde teklif sunmak isteyen
İsteklilerin Şartnamenin 5. maddesinde belirtilen hususlara uymaları zorunludur.
8-İsteklilerin, bu ilan ve bu ilanın ayrılmaz bir parçası olan ve Kurum internet sayfasında (www.iskur.gov.tr)
yayınlanan;
A) Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği,
B) Değişiklikler İşlenmiş Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi (2016/1) ve Ekleri,
C) Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin
Düzenlenmesine İlişkin Genelge,
D) Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Mesleki
Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Proje Teklif Çağrısı Şartnamesi
E) Mesleki Eğitim Kursları Sözleşmesi ile açıklanan usul ve esaslara uygun olarak tekliflerini
hazırlamaları ve sunmaları gerekmektedir. İsteklilerin tekliflerini sunarken bu mevzuat hükümlerini
okudukları, anladıkları ve kabul ettikleri varsayılacaktır.
9- İstekliler tarafından doldurulması gereken belgelerden bazıları Şartname ekinde örnek olarak verilmiştir.
İsteklilerce, Genelgeler ve Eklerinin tamamına;
http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/ihaleler.aspx?kid=1;
http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/mevzuat.aspx
İnternet adreslerinden (link) ulaşılabilir.
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KISALTMALAR:
İl Müdürlüğü: Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
İŞKUR Hizmet Merkezi: Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı Hizmet
Merkezi
MEB: Millî Eğitim Bakanlığı,
MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Mesleki Yeterlilik Belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin bilgi,
beceri ve yetkinliğini ifade eden belgeleri,
Ulusal Meslek Standardı (UMS): Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki
Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler
olduğunu gösteren asgari normdur.
Ulusal Yeterlilik: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle
tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen,
bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir.
Uluslararası Sertifika: Uluslararası kurum/kuruluşlarca verilen sertifikalar
Yönetmelik: Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
Genelge: Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi (2016/1)
Bilişim Genelgesi: Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün
Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelge
Şartname: Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine
Yönelik Mesleki Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Proje Teklif Çağrısı Şartnamesi
Hizmet Alım İlanı: Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün
Yetiştirilmesine Yönelik Mesleki Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Proje Teklif Çağrısı
Kursiyer başı ders saat maliyeti (KDV hariç): Bir kursiyerin bir ders saatine karşılık olmak
üzere kurs için gerekli olan temrin malzemesi gideri, eğitici gideri, kurs yeri gideri ve
yüklenici kârından oluşan maliyeti kapsar.
Teklif Formu: Mesleki Eğitim Kursları Teknik Teklif ve Mali Teklif Formu
TEKLİFİNİZİ HAZIRLAMADAN ÖNCE:
1. Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (Lütfen tıklayınız)
2. Değişiklikler İşlenmiş Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi (2013/1) ve Ekleri

(Lütfen

tıklayınız)
3. Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine
Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelge (Lütfen tıklayınız)
4- Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine
Yönelik Mesleki Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Proje Teklif Çağrısı Şartnamesini
DİKKATLİCE OKUYUNUZ
TEKLİFİNIZİ HAZIRLADIKTAN SONRA ŞARTNAME EKİNDE YER ALAN
“KONTROL LİSTESİ”Nİ KULLANARAK KONTROL EDİNİZ .
NOT: Yönetmelik ve Genelgelere ulaşmak istiyorsanız 1 ve 2. maddede belirtilen belgenin üzerinde bilgisayar
klavyesinde “Ctrl” tuşu ile işaret aygıtının (fare) sol tuşuna birlikte basınız veya www.iskur.gov.tr internet
sitesinde temin ediniz.
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ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün
Yetiştirilmesine Yönelik Mesleki Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin
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İçindekiler
Konu
Sayfa
Madde 1- Amaç ve Kapsam………………………………………………………………...8
Madde 2- Hukuki Dayanak.……………………………………………………………….. 8
Madde 3- Hizmet Alımının Konusu..………………………………………………………9
Madde 4- Tekliflerin Verileceği ve Hizmet Alımının Yapılacağı Adres …………… .....10
Madde 5- Hizmet Sağlayıcılar ve Temel Özellikleri ……………………………………...10
Madde 6- Hizmet Alımı Teklifi Veremeyecekler ………………………………………..13
Madde 7- Teklif Zarfında Bulunması Gereken Belgeler ……………………...………….15
Madde 8- Geçici Teminat Mektubu………………………………………………………..17
Madde 9- Kesin Teminat…………………………………………………………………....19
Madde 10- Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması……………………………………….21
Madde 11- Tekliflerin Değerlendirilmesi…………………………………………………..22
Madde 12- Tekliflerin Açılması…………………………………………………………….22
Madde 13- Değerlendirilemeyecek Teklifler………………………………………………23
Madde 14- Teknik Değerlendirme………………………………………………………….24
Madde 15- Mali Değerlendirme………………………………………………………….…29
Madde 16- Nihai Değerlendirme………………………………………………………..….29
Madde 17- Sözleşme ve İdari Yaptırımlar ………………………………………………...32
Madde 18- Eğitim ile İlgili Hususlar……………………………………………………….33
Madde 19- Kurs Süresi……………………………………………………………………...34
Madde 20- Kurs Eğiticileri………………………………………………………………….34
Madde 21- Eğitim Mekanı ………………………………………………………………....36
Madde 22- Kursa Katıma Şartları…………………………………………………………39
Madde 23- Kursiyer Sayısı……………………………………………………………….... 40
Madde 24- Kursiyerlerin Seçimi…………………………………………………………...40
Madde 25- Kursiyer ve Yüklenici Taahhütnameleri……………………………………...41
Madde 26- Kursların Denetimi ve İzlenmesi………………………………………………42
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Amaç ve Kapsam
Madde 1 – (1) Bu çağrının amacı, Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’nin (Yönetmelik)
99.maddesi doğrultusunda Türkiye İş Kurumunun (Kurum) Sanayi 4.0 ile gelecekte bilgi ve
iletişim teknolojileri ve Ar-Ge alanında gelişen teknoloji ve üretim süreçlerinin değişimi ile
birlikte ortaya çıkacak meslekler ile ön plana çıkacağı öngörülen mesleklere yönelik
hazırlanacak mesleki eğitim kursu esaslı projelerin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi
ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu şartname; aşağıda özellikleri belirtilen mesleğe/mesleklere ilişkin mesleki eğitim
hizmetinin satın alınması, bu eğitimlerin başlatılması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve
istihdam süreci ile ilgili genel usul ve esasları ortaya koymaktadır. Ancak bu şartname konusu
hizmet ile ilgili olarak Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği1 ile bununla ilgili Aktif İşgücü
Hizmetleri Genelgesinde2 ve Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli
İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Mesleki Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelgede
yer alan hükümlerde geçerlidir ve teklif sahiplerinin bütün mevzuatı okuduğu, anladığı ve
kabul ettiği varsayılacaktır. Bu şartnamede teklifte bulunacak isteklilerin bilmesi gereken
temel bilgilere yer verilecek olup, diğer hususlar için yukarıda belirtilen mevzuatın
incelenmesi gereklidir.
Hukuki Dayanak
Madde 2- 4904 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) alt bendi;
-Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’nin 99. maddesi;
-1/4/2013 tarih ve 2013/1 sayılı Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi’nin “E-Ortak Hükümler”
bölümünün “6. Özel Politika ve Uygulamalar” başlıklı maddesi;
- Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik
Mesleki Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelge.
-Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi

1
2

12.03.2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Değişiklikler İşlenmiş Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesine www.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilmek mümkündür.
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Hizmet Alımının Konusu
Madde 3- Hazırlanacak projelerin aşağıda yer alan meslekler ile ilgili olması gereklidir.
Eğitim süresi

Sıra

Meslek Adı

Günlük
Meslek
Ders
Kontenjanı
Saati
(Bir
İsteklinin
İlgili
Toplam
Meslekte
Fiili
Ders
Teklif
Gün
Saati
Verebileceği
Maksimum
Kursiyer
Sayısı

Toplam
Kursiyer
Sayısı

1

WEB VE MOBİL
PROGRAMLAMA

100

800

8

60

300

2

SİSTEM VE AĞ
YÖNETİMİ

100

800

8

60

300

KURUMSAL KAYNAK
PLANLAMA VE VERİ
ANALİZİ

60

300

3

680

8

4

SİBER GÜVENLİK
UZMANLIĞI (BİLGİ
GÜVENLİK UZMANISEVİYE-6)

5

BULUT BİLİŞİM
UZMANLIĞI (BULUT
TEKNOLOJİLERİ)

6

OYUN GELİŞTİRME
UZMANLIĞI (OYUN
GELİŞTİRİCİBİLGİSAYAR OYUNLARI
PROGRAMCISI)

85

İş Bu İlan
Kapsamında
Belirtilen 6
Meslekte Bir
İsteklinin Tek
Başına veya
Konsorsiyum
Halinde
Teklifte
Bulunabileceği
Maksimum
Kursiyer
Sayısı

270 (İkiYüz
Yetmiş) Kişi
75

600

8

30

100

75

600

8

30

100

75

600

8

30

100
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İstekliler tarafından belirtilen meslekler için en az % 50 istihdam taahhüdü verilmesi
zorunludur. Ancak idare tarafından sözleşme aşamasında isteklilerden taahhüt edilen
istihdam oranlarının artırılması istenebilir.
Tekliflerin Verileceği ve Hizmet Alımının Yapılacağı Adres
Madde 4- (1) Eğitim hizmeti alımı, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
tarafından Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ayrancı Mah. Uçarlı Sk. No:
29 Çankaya/ ANKARA adresinde yapılacaktır.
İdarenin Telefon Numarası: 0312.4301031
İdarenin Belgegeçer Numarası: 0312.4310240
İdarenin e-posta Adresi: ankara@iskur.gov.tr
(2) İstekliler tarafından verilen teklifler, bu şartname ve bu şartnamenin ayrılmaz parçası olan
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ile bununla ilgili Genelgelerde belirtilen şartlara uygun
olarak mühür/kaşeli, imzalı ve şartname eki “Kontrol Listesi”ne uygun sıralı olarak
25/12/2018 tarihi saat 10.00’a kadar belirtilen adrese teslim edilecektir.
(3) Başvurular, kapalı (imzalı ve mühürlü/veya kaşeli) zarfla iadeli taahhütlü posta ile
gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir. Başvurular, A4 boyutunda bir (1) asıl ve bir (1)
kopya matbu olarak ve ayrıca elektronik formatta (CD) sunulmalıdır. Elektronik
format, matbu olan format ile bire bir aynı içeriğe sahip olmalıdır.
(4) Teklifler, teknik ve mali teklif formu kullanılarak hazırlanır ve Teklif zarfında bulunması
gereken formlar eksiksiz olarak ve bilgisayar ortamında doldurulur. Elle doldurulan formlar
dikkate alınmaz. Teklif zarfının yapıştırılarak kapatılan kısmında isteklinin kaşe veya mührü
ile imzası bulunur. Zarfın sol üst tarafında sırayla ve alt alta yazılmak üzere isteklinin adı
soyadı varsa unvanı, tebligata esas açık adresi, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile
teklife konu meslek ve son teklif verme süresi; orta kısımda ise hizmet alımını gerçekleştiren
il müdürlüğünün isim ve adres bilgileri ve sağ alt tarafta “Bu teklif zarfı ancak ilgili
komisyon tarafından açılır” ibaresi yer almalıdır.
(5) İstekliler, her bir meslek için ayrı ayrı olmak üzere teklif dosyası (proje) sunacaklardır.
Teklif zarflarının tesliminden sonra zarf içerisinde yer alan belgelerde ve bilgilerde
herhangi bir şekilde değişiklik yapılamaz ve yapılması teklif edilemez.
(6) İstekli, verdiği teklifle son başvuru tarihinden itibaren doksan gün süreyle bağlıdır. Bu
süre asgari süre olup istekliler, bu sürenin üzerinde teklif geçerlilik süresi verebilirler.
(7) İdare tarafından alınan teklif karşılığında teklif sahibine evrak kayıt tarih ve sayısı ile
teslim saatini gösterir teklif teslim tutanağı verilecektir.
(8) İdare, bu şartname konusu hizmet alımını her aşamada gerekçeli olarak durdurabilir,
erteleyebilir veya iptal edebilir. Bu durumda istekliler herhangi bir hak talep edemez.

Hizmet Sağlayıcılar ve Temel Özellikleri
Madde 5- (1) Hizmet alımı yapılabilecek (teklif verebilecek) hizmet sağlayıcılar (İstekliler)
aşağıda belirtilmiş olup, bu isteklilerin bilişim alanında en az 2 yıllık mesleki eğitim
tecrübesine sahip olması gerekir.
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a) Üniversiteler.
b) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları
ve özel eğitim işletmeleri.
c) Özel sektör işyerleri.
d) Kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, iktisadi işletmeleri bulunan dernek ve vakıflar,
e ) Özel İstihdam Büroları
(2) Aktif işgücü hizmetlerinin sunulması kapsamında ilgili mevzuatın belirlediği çerçevede,
4904 sayılı Kanun kapsamında kurulan özel istihdam büroları özel sektör işyeri olarak değil,
diğer hizmet sağlayıcı olarak kabul edilecektir. Bunun sonucu olarak kursiyerleri, kendi
bünyeleri dışında istihdam etmeleri gerekecektir.
(3) 5580 sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen kurs açma iznine sahip
olan kurumlar ile sadece izin alınan konularda kurs düzenlenebilir.
(4)Vakıf ve dernekler, kendilerine ait iktisadi işletme ile teklif sunabilecek olup merkezlerinin
olduğu il dışında teklif sunabilmeleri için, o ilde şubelerinin bulunması ve dernek tüzüğü veya
vakıf senedinde mesleki eğitim verebileceğinin yer alması gerekir.
(5) Üniversitelerin ise teklif sundukları ilde faaliyet göstermelerine yetkili olduklarını gösterir
resmî belgeleri ve kendilerini temsil edebilecek yetkilendirilmiş yerleşik birimlerinin
bulunması gereklidir.
(6) Üniversitelerin bünyesinde yer alan birimler (rektörlük, fakülte, enstitü, yüksekokul,
sürekli eğitim merkezi, araştırma merkezi gibi) ile birlikte tek bir tüzel kişilik olması nedeni
ile başvurularda üniversite tüzel kişiliği olarak başvuru yapmaları gereklidir. Üniversiteler,
Yüksek Öğretim Kurulundan alınan yetki belgesi veya Resmi Gazete’de yayımlanan kuruluş
kanunu çerçevesinde yerleşkelerinin bulunduğu il veya illerde hizmet sağlayıcı olarak başvuru
yapabileceklerdir. Burada önemli olan husus, kurs düzenlemek için teklif verilen ilde
üniversitenin birim kurmuş olması ve faaliyette bulunmasıdır. Yerleşkelerin tespit
edilmesinde üniversitelerin kendi mevzuatı geçerlidir.
(7) Üniversiteler tarafından hizmet alımı kapsamında eğitim verilebilecek kişi kapasitesinin
belirlenmesinde eğitim konusu mesleğin icra edilmesi için gerekli altyapı kapasitesi dikkate
alınacaktır. Buna göre üniversite tarafından hangi meslekte eğitim verilecekse bu eğitimin
teorik ve pratik olarak gerçekleştirilmesi için gerekli olan eğitim mekânı dikkate alınarak
kontenjan hesaplanacaktır. Bu kapsamda üniversite, bu konu ile ilgili olarak gerekli bilgi ve
belgeyi ibraz etmek zorundadır.
(8) Hizmet sağlayıcıların; teklif ve sözleşme aşamasında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 10. maddesi gereğince vergi, SGK primi ve prime ilişkin borç ile SGK ve
Türkiye İş Kurumunca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmaması gerekir. Bu borç ve
cezaları yapılandırılmış olanlardan hizmet alımı yapılabilir. İşbirliği yoluyla düzenlenecek
kurslarda ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan hizmet alımı ve işbirliğinde vergi, SGK
primi ve prime ilişkin borç ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası
olmaması şartı aranmaz.
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(9) Aynı meslekte birden fazla hizmet sağlayıcıdan ve birden fazla gerçek veya tüzel kişinin
aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlardan aynı ilan
çerçevesinde hizmet alınabilir.
(10) a ) Hizmet alımına konu Web ve Mobil Programlama, Sistem ve Ağ Yönetimi,
Kurumsal Kaynak Planlama ve Veri Analizi mesleklerindeki modüller Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Üniversite tarafından
onaylanmıştır. Bu mesleklerde, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel
Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak
kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri ve Üniversiteler teklif verebilirler.
Diğer istekliler ise kendi mevzuatları çerçevesinde 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli
Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri veya
Üniversiteler ile ortaklık ya da konsorsiyum oluşturarak teklif sunabilirler.
b ) Hizmet alımına konu Siber Güvenlik Uzmanlığı (Bilgi Güvenlik Uzmanı-Seviye-6),
Bulut Bilişim Uzmanlığı (Bulut Teknolojileri) ve Oyun Geliştirme Uzmanlığı (Oyun
Geliştirici-Bilgisayar Oyunları Programcısı) mesleklerindeki modüller Üniversite
tarafından onaylanmıştır. Bu mesleklerde, Üniversiteler teklif verebilirler. Diğer istekliler ise
kendi mevzuatları çerçevesinde Üniversiteler ile ortaklık veya konsorsiyum oluşturarak teklif
sunabilirler.
c ) Siber Güvenlik Uzmanlığı (Bilgi Güvenlik Uzmanı-Seviye-6) mesleğindeki modül
Mesleki Yeterlilik Kurumunun Bilgi Güvenlik Uzmanı (Seviye-6) mesleğindeki ulusal
meslek standartları esas alınarak Üniversite tarafından onaylanmıştır.
(12) Bir istekli tek başına veya Konsorsiyum/ortaklık halinde bir meslekte en fazla bir teklif
sunabilir.
(13) İstekliler, tek başına veya Konsorsiyum/ortaklık halinde Web ve Mobil Programlama
mesleğinde en fazla 60 kişilik, Sistem ve Ağ Yönetimi mesleğinde en fazla 60 kişilik,
Kurumsal Kaynak Planlama ve Veri Analizi mesleğinde en fazla 60 kişilik, Siber
Güvenlik Uzmanlığı (Bilgi Güvenlik Uzmanı-Seviye-6) mesleğinde en fazla 30 kişilik,
Bulut Bilişim Uzmanlığı(Bulut Teknolojileri) mesleğinde en fazla 30 kişilik, Oyun
Geliştirme Uzmanlığı (Oyun Geliştirici-Bilgisayar Oyunları Programcısı) mesleğinde en
fazla 30 kişilik teklif sunabilirler. Belirtilen kontenjandan daha fazla teklif sunan isteklinin
ilgili teklifi değerlendirmeye alınmaz.
(14) Ayrıca istekliler ilan metninde belirtilen mesleklerde toplamda 270 (ikiyüzyetmiş)
kişiden fazla teklif sunamazlar. Belirtilen 270 kişilik toplam kontenjanlardan daha fazla teklif
sunan isteklilerin tüm teklifleri reddedilir.
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MODÜLLERİ ONAYLAYAN KURUMLAR VE TEKLİF SUNABİLECEK
İSTEKLİLER-ÖZET TABLO
S.NO

1

2

MODÜLÜN (MESLEĞİN)
ADI

MODÜLÜ
ONAYLAYAN
KURUM

 Üniversiteler

WEB VE MOBİL
PROGRAMLAMA

 MEB’e bağlı özel eğitim
kurumları/işletmeleri

SİSTEM VE AĞ YÖNETİMİ
MEB VEYA
ÜNİVERSİTE

3

TEKLİF VEREBİLECEK
İSTEKLİLER

KURUMSAL KAYNAK
PLANLAMA VE VERİ
ANALİZİ

 Diğer istekliler ise kendi
mevzuatları çerçevesinde
MEB’e bağlı Özel Eğitim
kurumları
veya
Üniversiteler ile ortaklık
veya
konsorsiyum
oluşturarak
teklif
sunabilirler.
 Üniversiteler

4
SİBER GÜVENLİK
UZMANLIĞI (BİLGİ
GÜVENLİK UZMANISEVİYE-6)

5

BULUT BİLİŞİM
UZMANLIĞI (BULUT
TEKNOLOJİLERİ)

6

OYUN GELİŞTİRME
UZMANLIĞI (OYUN
GELİŞTİRİCİ-BİLGİSAYAR
OYUNLARI
PROGRAMCISI)

ÜNİVERSİTE

 Diğer istekliler ise kendi
mevzuatları çerçevesinde
Üniversiteler ile ortaklık
veya
konsorsiyum
oluşturarak
teklif
sunabilirler.

Hizmet Alımı Teklifi Veremeyecekler
Madde 6- (1) 4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin Kuruma verdiği yetkiden hareketle,
Yönetmeliğin 10 ve 14. maddeleri gereğince aşağıdaki durumdaki hizmet sağlayıcılar ile
sözleşme yapılamayacaktır:
a) Hakkında ceza davası açılmış olanlar ile yargı süreci tamamlanıncaya kadar.
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b) Hakkında teftiş ve inceleme devam edenlerden, müfettiş tespiti doğrultusunda
teftiş kurulunca sözleşme ve protokol imzalanmaması doğrultusunda tedbir kararı
verilenlerle, teftiş veya inceleme sonuçlanıncaya kadar.
c) Hakkında teftiş ve inceleme raporu sonucu sözleşme ve protokol imzalanmaması
doğrultusunda yaptırım uygulananlar ile bu yaptırım süresi bitene kadar.
d) Kurumca bu Yönetmelik kapsamında sözleşme ve protokol imzalanmaması
doğrultusunda yaptırım uygulananlar ile bu yaptırım süresi bitene kadar.
(2) Yukarıda belirtilen durumlardaki hizmet sağlayıcıların yöneticisi, ortağı, kurucu ortağı ve
sahibi olduğu hizmet sağlayıcılarla da aynı şartlarda hizmet alımı ve işbirliği yapılamaz. İl
müdürlüğü, gerektiğinde bu konudaki her türlü bilgi ve belgeyi isteklilerden isteme ve gerekli
incelemeyi yapma hakkına sahiptir. Ayrıca Genel Müdürlük bu tür durumdaki kişilerin
bilgilerini sistemde yayımlayabilir.
(3) Teftiş, inceleme ve mahkeme sürecinde geçen süreler genel yaptırım süresinden kabul
edilecektir. Teftiş, inceleme ve mahkeme sürecinin yüklenici lehine sonuçlanması halinde
lehte kararın verildiği tarih itibariyle yaptırım kararı geçerliliğini kaybeder. Belirtilen tarih
itibariyle ilgili hizmet sağlayıcılarla hizmet alımı veya işbirliği yapılabilir.
(4) Yönetmeliğin 10/8. maddesine göre, hizmet alımı yapan il müdürlüğünde; ihale yetkilisi
kişiler ile bu yetkiye sahip komisyonlarda görevli kişiler ve belirtilen şahısların eşleri ve
üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat
edinenleri ile bunların ortağı olduğu şirketler (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim
şirketler hariç) ile bunların üyesi veya yöneticisi oldukları hizmet sağlayıcılar ile hizmet alımı
ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.
(5) Yüklenicilere tedbir uygulanmasında sürenin başlangıcı, bu konuda fiili olarak kararın
alındığı tarihtir. Ancak tedbir veya yaptırım kararı teftiş raporu gereğince uygulanacaksa
sürenin başlangıcı hazırlanan inceleme raporunun Bakanlık Makamınca onaylandığı veya
tedbir kararına ilişkin İş Teftiş Kurulu yazısının yazıldığı tarih olacak şekilde işlem
yapılacaktır. Bu tarih, sisteme ilgili il müdürlüğünce kaydedilecek ve ilgiliye tebliğ
edilecektir. Eğiticilere ilişkin tedbir uygulamalarında ise bu durum yükleniciye yazılı olarak il
müdürlüğünce tebliğ edilir. Bunun dışında yaptırım veya tedbir kararının il müdürlüğünce
verildiği durumlarda; yaptırım ile ilgili kararın resmi olarak verildiği tarih yaptırımın
başlangıç tarihi olarak dikkate alınacaktır. Burada yaptırıma konu fiilin tarihi değil, yaptırım
yönünde alınan kararın (yazı, olur gibi) alındığı tarih esas alınacaktır.
(6) Hakkında hangi sebeple olursa olsun yaptırım veya tedbir kararı alınan bir hizmet
sağlayıcı ile yaptırım kararından önce imzalanan ve fiili olarak başlayan herhangi bir
sözleşme veya protokol varsa bu sözleşme veya protokol bütün sonuçları ile tamamlanıncaya
kadar devam edecektir. Fiili olarak başlamaktan kasıt, mesleki eğitim kursunun eğitimine fiili
olarak başlanmasıdır. Eğitimin başlamasından önceki süreç hazırlık süreci olarak kabul
edilecektir. Bununla birlikte sözleşme veya protokol imzalanmış ancak fiili olarak kurslar
başlamamışsa, o protokol ve sözleşme Kurum tarafından bütün sonuçları ile iptal edilecektir.
Bir sözleşmeye veya protokole bağlı olarak birden fazla grup kurs açılması öngörülmüş ise,
fiili olarak açılmayan gruplar da başlatılmayarak sözleşme veya protokol iptal edilecektir. Bu
iptalden dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Ancak varsa seçilmiş
kursiyerler bunlar mağdur edilmeden en yakın zamanda açılacak kurslara alınacak veya işbaşı
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eğitim programına katılımları sağlanacaktır. Ancak devam eden veya sona eren gruplardaki iş
ve işlemler mevzuat gereğince yerine getirilecektir.
Teklif Zarfında Bulunması Gereken Belgeler3
Madde 7- (1) Teklif zarfında, isteklinin durumuna göre aşağıdaki belgelerden ilgili olanlar
eksiksiz olarak bulunur
a) Talep dilekçesi (EK-43).
b) Teknik ve mali teklif formu (EK-6: Mesleki Eğitim Kursları Teknik ve Mali
Teklif Formu).
c) İstekli taahhütnamesi (EK-7: Mesleki Eğitim Kursları İstekli Taahhütnamesi)
ç) Hizmet sağlayıcı türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü,
MEB onaylı özel öğretim kurumu çalışma ruhsatı, birlik veya oda kaydı belgesi, üniversiteler
için Yüksek Öğretim Kurulu yetki belgesi veya kuruluş kanunu, Özel İstihdam Büroları için
izin belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletme ve/veya merkezleri dışında teklif verilen
ilde şube kuruluşuna ait belgelerin aslı veya onaylı örneği.
d) İsteklinin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösteren belge
e) Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi.
f) Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Ticaret Sicil Memurluğundan alınan iflas ve
konkordato ilan edilmediğine dair belge.
g) Kamu kurum ve kuruluşları hariç, isteklinin Vergi, SGK primi, prime ilişkin borç
ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına ya da bunların
yapılandırıldığına dair belgeler (Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamında).
h ) Türkiye İş Kurumunca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına
dair belge (EK-46)
ı) Üniversiteler ve 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar hariç, MEB'den alınacak eğitim
kapasite raporu ile varsa eğitim mekânına ilişkin belge, bunun bulunmaması halinde il
müdürlüğünce yapılan tespite ilişkin belge (Bakınız Önemli Not 4)
i) Üniversiteler ve 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşların, eğitim mekânının eğitim
verilecek mesleğe göre, kendi mevzuatları uyarınca asgari standartlara uygun olduğunu
gösterir belge (Bakınız Önemli Not 4)
j ) İsteklinin eğitim ve mesleki eğitim alanındaki tecrübesine ilişkin bilgi ve belgeler
ile bilişim alanında en az 2 yıllık mesleki eğitim tecrübesine sahip olduğuna dair belgeler
aslı veya onaylı örneği (Bakınız Şartnamenin 14, Genelgenin 9.2 maddeleri)
k) Eğiticilere ait özgeçmişler (EK-45)
l) Eğiticilere ait eğitim düzeylerini gösterir belgeler ile ilgili meslekte yetkinliğini
belgeleyen MEB, Üniversite veya Uluslararası kurum/kuruluşlarca verilmiş sertifikalar
((Bakınız, şartnamenin 14. maddesinin b fıkrasının i. bendi)
m ) Eğiticilerin deneyimlerini gösterir belgeler (SGK Hizmet Dökümü (elektronik
ortamda alınamaması durumunda SGK birimlerinden alınarak dosyaya eklenmedir),
İstekli, durumuna uygun tüm belgeleri teklif zarfı içerisinde idareye sunmak zorundadır.

3
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eğiticilik yaptığına dair belgeler vb) (Bakınız, şartnamenin 14. maddesinin b fıkrasının
ii. bendi)
n) Eğiticinin istekli dışında başka kurum veya kuruluş (özel/kamu) çalışanı olması
durumunda; aynı zaman diliminde iki farklı yerde eğitim verilemeyeceğinden bu kurum
veya kuruluştan alınan çalışma veya görevlendirme yazısının aslı.
o ) 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için eğiticilerin ilan edilen meslekte ki MEB onaylı
çalışma izin belgesi/atama onayı/yazısının aslı/onaylı örneği (E-imzalı evrakların “Güvenli
Elektronik İmzalı Aslı İle Aynıdır” kaşesi basılmış ve ilgili Kurum görevlisi tarafından
kaşelenmiş ve imzalanmış olması zorunludur).
ö) Üniversiteler ve 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar hariç diğer istekliler için Eğitici
olarak belirlenen kişilerin eğitici vasfına sahip olup olmadıklarının ilgili mevzuatları
doğrultusunda MEB veya üniversiteler tarafından verilecek tevsik yazılarının aslı veya onaylı
örneği (Bakınız Genelgenin B Mesleki Eğitim Kursları Bölümü 16.2 maddesi)
p) İsteklilerin Üniversite olması halinde ise eğitimler sadece 2547 sayılı Kanuna tabi
olarak görev yapan öğretim elemanları tarafından verileceğinden söz konusu eğitmenlerin
üniversitede öğretim elemanı olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı örneği
r) İstekliye ait son bir yıllık sigortalı hizmet listesi
s) Eğitim programı veya planı (EK-44) (hangi eğiticinin kaç saat eğitim vereceği
ayrıntılı eğitim planında yer almalıdır) her grup için ayrı ayrı düzenlenmelidir.
ş) Geçici teminat mektubu.
t) Eğitim Mekânına İlişkin Taahhütname (EK-47)
u ) Uluslararası Sınav ve Eğitim Dokümanına İlişkin Taahhütname (EK-48)
2) Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde konsorsiyum beyannamesinin, iş ortaklığı
halinde teklif verilmiş ise iş ortaklığı beyannamesinin ayrıca işin hangi bölümlerinden
sorumlu olunduğunun belirtildiği belgelerin verilmesi gerekir.
(3) Hizmet alım ilanı metninde veya eklerinde yer verilecek teknik ve mali değerlendirme
kapsamında istenilen belgelerin de teklif zarfına konulması gereklidir.
(4) Başvurular, A4 boyutunda bir (1) asıl ve bir (1) kopya matbu olarak ve ayrıca
elektronik formatta (CD) sunulmalıdır. Elektronik format, matbu olan format ile bire
bir aynı içeriğe sahip olmalıdır.
(5) Teklif zarfında bulunan asıl veya onaylı belgeler hariç diğer belgelerde isteklinin
imzaya yetkili kişisinin imzası ile tüzel kişiliğe ait mühür veya kaşe bulunması esastır.
ÖNEMLİ NOTLAR:
(1) İstekli; teklif ve sözleşme aşamasında 4734 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince
vergi, SGK primi ve prime ilişkin borç ile SGK ve Türkiye İş Kurumunca kesilmiş ve
ödenmemiş idari para cezası olmaması ya da borcun yapılandırılması gerekir.
İsteklilerce SGK ve vergi borcunun bulunmadığını veya yapılandırıldığını 4734 sayılı
Kanunun 10. Maddesi çerçevesinde ilgili Kurumlardan alınan belgelerle tespit edilmesi
gerekir. (Belgenin içeriğinde Kamu İhale Kanununun 10. maddesi çerçevesinde
verildiğinin açıkça anlaşılması gerekir. Başka kanunlar çerçevesinde verilen ilişiksizlik
belgeleri kabul edilmeyecektir).
16
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.iskur.gov.tr adresinden b0e2b1e7-8e46-4b67-b007-d8d5f5d10500 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

(2) Türkiye İş Kurumunca (Çalışma ve İş Kurumunca) kesilmiş ve ödenmemiş idari
para cezası için EK-46’ya bakınız.
(3) Resmi kurumlardan alınan ve elektronik imza ile imzalanan belgelerde ayrıca ıslak imza
talep edilmeyecektir. Bu tür belgelerde isteklinin imza ve kaşesi yeterlidir. Tereddüt oluşması
halinde belge sahibi kurum ve kuruluştan veya ilgili elektronik imza sisteminden kontrolü
yapılacaktır. Ancak, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince elektronik imza ile
imzalanan belgelerde “Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5. maddesi
gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır” ibaresinin bulunması gerekir.
(4) Eğitim mekânına ilişkin belgelerde eğitim yapılacak binanın ve sınıfın/sınıfların
kontenjanı açıkça belirtilecektir.
(5) Özel istihdam büroları tarafından verilecek tekliflerde büronun hem eğitim mekânı hem de
eğitim kapasitesi ya MEB birimlerince yapılacak tespit ile ortaya konulacak ya da bunun
mümkün olmaması halinde il müdürlüğünce oluşturulan komisyon marifeti ile tespit
edilecektir. Eğitim kapasitesi belirlenirken düzenlenecek kurs konusu mesleğin icrası için
asgari şartlara ve imkânlara sahip eğitim mekânları dikkate alınacaktır
(6) Üniversiteler tarafından hizmet alımı kapsamında eğitim verilecek kişi kapasitesinin
belirlenmesinde eğitim konusu mesleğin icra edilmesi için gerekli altyapı kapasitesi dikkate
alınacaktır. Buna göre üniversite tarafından hangi meslekte eğitim verilecekse bu eğitimin
teorik ve pratik olarak gerçekleştirilmesi için gerekli olan eğitim mekânı dikkate alınarak
kontenjan hesaplanacaktır. Bu kapsamda üniversite, bu konu ile ilgili olarak gerekli bilgi ve
belgeyi ibraz etmek zorundadır.
Geçici Teminat Mektubu
Madde 8- (1) Yönetmeliğin 21. maddesi ile Genelgenin 8. Maddesi 1. Fıkrası hükümleri
çerçevesinde İsteklilerin, teklif aşamasında, hizmet alımına konu mesleğe ilişkin olarak her
bir teklif için, teklifte verdikleri kursiyer başı ders saat maliyeti ile eğitilmesi öngörülen
kursiyer sayısı ve eğitimin tamamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı sonucu
bulunacak tutarın yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu vermeleri gerekir. Geçici
teminatın süresi en az yüz yirmi gün olmak üzere teklif geçerlilik süresinden otuz gün fazla
olması gerekir. Bu bağlamda teklifin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az
doksan gündür. Dolayısıyla geçici teminatın süresi son teklif tarihinden itibaren en az 120
gün olacaktır. İstekli tarafından teklifin geçerlilik süresinin 90 günden fazla belirlemesi
durumunda geçici teminatın süresi de artırılacaktır. İstekliler teklifin geçerlilik süresini
Teklif Teslim Tutanağında belirteceklerdir.
Örnek 1: İstekli, teklifin geçerlilik süresini 90 gün olarak belirtmişse geçici
teminatın süresi en az 120 gün, teklifin geçerlilik süresini 100 gün olarak belirtmişse
geçici teminatın süresi en az 130 gün olarak belirtilecektir.
Örnek 2: A Mesleğinde İsteklinin teklifte verdiği katılımcı başı ders saat maliyeti:
2,25-TL
Eğitilmesi öngörülen katılımcı sayısı: 25
Ders Saati: 70
Toplam Maliyet: 2,25-TLX25 katılımcıX70 saat: 3.937,50-TL
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Geçici Teminat Tutarı: (2,25x25x70)x(3/100)= 118,13-TL ve üzeri olacaktır.
(2) Geçici teminat olarak sadece teminat mektubu kabul edilecektir. Teminat yerine geçen
diğer mali kaynaklar kabul edilmeyecektir.
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarından teklif aşamasında geçici teminat istenmeyecektir. 4734
sayılı Kanunun 22. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde, vakıf üniversitelerinden geçici
teminat istenecektir.
(4) Aynı ilde halen devam eden kurs ve girişimcilik eğitim programları olan ve farklı
tarihlerdeki hizmet alımlarına teklif verecek yüklenici için geçici teminat oranı, bir önceki
geçici teminat oranının yüzde yirmi fazlası olarak uygulanır. Ancak halen devam eden
kurs veya program için daha önce teminat verilmemişse, yeni teklif yapılırken ilk kez teminat
veriyormuş gibi kabul edilerek artırım yapılmadan yüzde üç oranında teminat verilecektir.
Örnek 1: (F) il müdürlüğü tarafından 1.1.2013 tarihinde yüzde üç geçici teminat
istenen bir hizmet alımına ilişkin olarak (X) isteklisi tarafından (A) ve (B) meslekleri için
teklif verilmiştir. (A) mesleğine ilişkin eğitim süresi 320 saat, (B) mesleğine ilişkin eğitim
süresi ise 250 saattir. İstekli (X) tarafından (A) mesleği için 3,5 TL kursiyer başı ders saat
maliyeti üzerinden 50 kursiyeri eğitmek üzere; (B) mesleği için ise 2,75 TL kursiyer başı ders
saat maliyeti üzerinden 100 kursiyeri eğitmek üzere teklif sunmuştur.
İstekli (X)in (A) mesleği için vermesi gereken geçici teminat miktarı, 3,5 TL, 50
kursiyer ve 320 saatin çarpımı sonucu bulanacak rakamın yüzde 3’ü oranında olacaktır. Bu
rakam, (3,5x50x320)x(3/100)= 1.680 TL ve üzeri olacaktır.
İstekli (X)in (B) mesleği için vermesi gereken teminat miktarı ise, 2,75 TL, 100
kursiyer ve 250 saatin çarpımı sonucu olarak bulanacak rakamın yüzde 3’ü olacaktır. Bu
rakam (2,75x100x250)x(3/100)=2.062 TL ve üzeri olacaktır.
(5) Bu kurs ve programlar devam ederken üçüncü bir teklif söz konusu olduğunda ise oran
yüzde yirmi oranında daha artırılacaktır.
Örnek 2: (F) il müdürlüğü tarafından 03.04.2013 tarihinde hizmet alımı için yüzde üç
geçici teminat talep edilmek suretiyle ilana çıkılmıştır. İl müdürlüğü ile (A) mesleğinde
sözleşme imzalayarak 02.03.2013 tarihinde kurs düzenlemeye başlayan yüklenici (X)
03.04.2012 tarihinde ilan edilen diğer bir hizmet alımına teklif sunmak istemektedir. İstekli
(X) 3,5 TL kursiyer başı ders saat maliyeti üzerinden 50 kursiyeri eğitmek üzere 320 saatlik
bir eğitim programı için teklif sunmaktadır. Bu durumda olan istekli (X)’in geçici teminat
oranını yüzde yirmi oranında artırması gerekecektir. Böylece geçici teminat oranı
3+(3x20/100) şeklinde hesaplanacak olan yüzde 3,6 olacaktır. Buna göre geçici teminat
miktarı alternatif hesaplama yöntemlerine göre aşağıdaki şekilde olacaktır:
Alternatif 1: (3,5x50x320)x((3+(3x20/100))=2.016 olacaktır.
Alternatif 2:(3,5x50x320)x(3/100)=1.680+(1.680x20/100)=2.016 TL olacaktır.
(6) Bu hükümler çerçevesinde devam eden kurs ve girişimcilik eğitim programları ibaresi
istihdam yükümlülüğünü de içeren dönemi kapsamaktadır. Kursun eğitim kısmı tamamlanmış
olsa dahi istihdam yükümlülüğü tamamlanmayan kurslar devam eden kurs kapsamında
değerlendirilecektir. Yani sözleşmenin tümüyle sonuçlanmış olması gereklidir.
(7) Yönetmeliğin 21. maddesinin 3. fıkrası gereğince geçici teminat oranı hiçbir durumda
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yüzde onu geçemeyecektir. Küsuratlar hesaplanırken virgülden sonraki ilk iki basamak esas
alınacaktır.
Örnek 3: (F) il müdürlüğü tarafından 03.04.2015 tarihinde hizmet alımı için yüzde üç geçici
teminat talep edilmek suretiyle ilana çıkılmıştır. İl müdürlüğünün yüklenici (X) ile hala devam
eden 7 kursu bulunmaktadır. İstekli (X) 3,5 TL kursiyer başı ders saat maliyeti üzerinden 50
kursiyeri eğitmek üzere 320 saatlik bir eğitim programı için sekizinci kursu olacak bu mesleğe
teklif sunmaktadır. Bu durumda olan istekli (X)’in yedinci geçici teminat oranını (8,94) yüzde
yirmi oranında artırması gerekecektir. Ancak bu oran sekizinci teklifinde
8,94+(8,94x20/100)=10,72 olsa bile geçici teminat oranı yüzde 10’u geçemeyeceği için bu
oran yüzde 10 olarak kabul edilecektir. Buna göre geçici teminat miktarı şu şekilde olacaktır:
(3,5x50x320)x((8,94+(8,94x20/100)=10/100)=5.600 TL.
(8) Teklif veremeyecek durumda iken teklif veren, teklif sırasında yanıltıcı bilgi ve belgeler
vermek suretiyle Kurumu aldatmaya yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edilen, kesin
teminat vermeyen, il müdürlüğünce kabul edilen mücbir sebepler hariç sözleşme imzalamaya
davet edildiği halde sözleşme imzalamaktan imtina eden isteklilerin geçici teminatları
Kuruma gelir kaydedilir ve bu durumdaki istekli ile on iki ay boyunca bu Yönetmelik
kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.
(9) Yönetmeliğin 21/5. maddesine göre, yapılan değerlendirmeler sonrasında teklifleri geçerli
puan alamayan veya bu maddenin dördüncü fıkrasında sayılı durumlar haricindeki isteklilerin
teminatı iade edilir. Ayrıca sözleşme imzalamadan önce kesin teminat mektubu veren
yüklenicinin geçici teminat mektubu iade edilecektir.
(10) Geçici teminat ile ilgili olarak Yönetmelik ve bu genelgede hüküm olmayan durumlarda,
4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı dikkate alınacaktır.
Kesin Teminat
Madde 9- (1) Sözleşme aşamasında istekliden, Yönetmeliğin 26. maddesi ile Genelgenin 8.
Maddesi 1.b fıkrası hükümleri çerçevesinde, hizmet alımına konu her bir mesleğe ilişkin
ayrı olmak üzere kursiyer başı ders saat maliyeti ile teklifte eğitilmesi öngörülen kursiyer
sayısı ve eğitimin tamamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı sonucu
bulunacak rakamın yüzde on beşi oranında teminat mektubu alınır. Sözleşme imzalandıktan
sonra geçici teminat iade edilir.
Örnek 1: İsteklinin teklifte verdiği katılımcı başı ders saat maliyeti: 2,25-TL
Eğitilmesi öngörülen katılımcı sayısı: 25
Ders Saati: 70
Toplam Maliyet: 2,25-TLX25 katılımcıX70 saat: 3.937,50-TL
Kesin Teminat Tutarı: (2,25x25x70)x(15/100)= 590,63-TL olacaktır.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından kesin teminat mektubu istenmez. 4734 sayılı Kanunun
22. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde, vakıf üniversitelerinden kesin teminat
istenecektir.
(3) Aynı ilde halen devam eden kurs veya girişimcilik eğitim programları olan ve farklı
tarihlerdeki hizmet alımlarına teklif verecek yüklenici için kesin teminat oranı, bir önceki
kesin teminat oranının yüzde yirmi fazlasıdır. Kesin teminat oranı hiçbir şekilde yüzde
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otuzu geçemez. Bu kurs ve programlar devam ederken üçüncü bir teklif söz konusu ise, oran
yüzde yirmi oranında daha artırılacaktır.
(3) Bu hükümler çerçevesinde devam eden kurs ve girişimcilik eğitim programları ibaresi
istihdam yükümlülüğünü de içeren dönemi kapsamaktadır. Kursun eğitim kısmı tamamlanmış
olsa dahi istihdam yükümlülüğü tamamlanmayan kurslar devam eden kurs kapsamında
değerlendirilecektir
Örnek 2: F İl müdürlüğü ile (A) mesleğinde sözleşme imzalayarak 02.03.2013
tarihinde kurs düzenlemeye başlayan yüklenici (X) bu şartname kapsamında hizmet alımına
teklif sunmak istemektedir. İstekli (X) 2,25- TL kursiyer başı ders saat maliyeti üzerinden 25
kursiyeri eğitmek üzere 70 saatlik program için teklif sunmaktadır. Bu durumda olan istekli
(X)’in kesin teminat oranını yüzde yirmi oranında artırması gerekecektir. Böylece kesin
teminat oranı 15+(15x20/100) şeklinde hesaplanacak olan yüzde 18 olacaktır. Buna göre
kesini teminat miktarı alternatif hesaplama yöntemlerine göre aşağıdaki şekilde olacaktır;
Alternatif 1: (2,25x25x70)x((15+(15x20/100)=708,75-TL olacaktır.
(4) Yönetmeliğin 26/3. maddesi gereğince, kesin teminat oranı hiçbir durumda yüzde otuzu
geçemeyecektir. Küsuratlar hesaplanırken virgülden sonraki ilk iki basamak esas alınacaktır.
Örnek 3: (B) il müdürlüğü tarafından 03.04.2015 tarihinde hizmet alımı için yüzde on beş
kesin teminat talep edilmek suretiyle ilana çıkılmıştır. İl müdürlüğünün yüklenici (X) ile hala
devam eden 4 kursu bulunmaktadır. İstekli (X) 3,5 TL kursiyer başı ders saat maliyeti
üzerinden 50 kursiyeri eğitmek üzere 320 saatlik bir eğitim programı için 5. kursu olacak bu
mesleğe teklif sunmaktadır. Bu durumda olan istekli (X)’in beşinci kesin teminat oranını
(25,92) yüzde yirmi oranında artırması gerekecektir. Ancak bu oran beşinci kurs teklifinde
25,92+ (25,92x20/100) =31,10 olsa bile kesin teminat oranı yüzde 30’u geçemeyeceği için bu
oran yüzde 30 olarak kabul edilecektir. Buna göre kesin teminat miktarı: (3,5x50x320)x
((25,92+(25,92x20/100)x30/100)=16.800 TL olacaktır
(5) Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince, verilen teminatın geçerlilik süresinin, sözleşme
imzalama tarihinden başlamak üzere istihdam yükümlülüğünün tamamlanacağı süreyi de
içerecek şekilde, kurs süresinin en az üç katı olması gerekir. Yüz yirmi günden az olan
kurslarda bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanacaktır. Zira Yönetmeliğin 27/2. maddesi
gereğince il müdürlüğü ile istekli arasında, kursun başlama ve bitiş tarihleri ile istihdam
yükümlülüğünün tamamlandığı süreyi ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri içerecek şekilde
sözleşme imzalanacağı için kesin teminatın geçerlilik süresinin de en az bu süreleri içerecek
şekilde olması gerekmektedir. Ancak il müdürlüğü, teminatın süresini bu sürelerden az
olmamak üzere artırabilir veya süresiz olarak isteyebilir. İstekliler istemeleri halinde süresiz
kesin teminat verebilirler.
(6)Sözleşme imzasından önce gerekmesi halinde teminat mektubunun süresinin kurs ve
istihdam süresi dikkate alınarak uzatılması yükleniciden istenebilir. Bunun kabul edilmemesi
durumunda sözleşme imzalanmaz.
(7) İstihdam yükümlülüğünün süresi içerisinde tamamlanması ve sözleşme hükümlerinin tam
ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi durumunda kesin teminat yükleniciye iade edilecektir.
(8) Kesin teminat ile ilgili olarak Yönetmelik ve bu genelgede hüküm olmayan durumlarda,
4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı dikkate alınacaktır.
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Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
Madde 10 (1) Teklifler, Şartnamenin 5. maddesinde (Yönetmeliğin 10. Maddesi) belirtilen
hizmet sağlayıcılar tarafından şartnamenin bu maddesinde belirtilen hükümler ile
şartnamenin 7 ve 8. Maddelerinde belirtilen hükümlere (Yönetmeliğin 20, 21 ve 22.
maddelerde belirtilen hükümler) uygun olarak sunulacaktır. Söz konusu hizmet sağlayıcıların
teklif sunabilmeleri için Yönetmeliğin 11, 13 ve 14. maddeler gereğince taşımaları gereken
koşullar ayrıca aranacaktır. Yönetmeliğin 11. maddesi çerçevesinde iş ortaklığı ya da
konsorsiyum halinde teklif sunanların müteselsil sorumluluğu kabul etmeleri zorunludur (EK5). Teklifler için oluşturulan iş ortaklığı ve konsorsiyumların oluşumu ve yürütülmesi,
yürürlükteki ilgili mevzuatına tabi olacaktır.
(2) Şartnamenin 7. maddesinde (Yönetmeliğin 22. Maddesi) istenilen belgeler, istekli
tarafından eksiksiz olarak teklif zarfına konulmalı ve ilan metninde yer alan son teslim
süresinden önce İlan metninde belirtilen adrese teslim edilmeli ya da bu tarihte teslim olacak
şekilde posta/kurye ile gönderilmelidir.
(3) İsteklinin aynı ilan metnindeki birden fazla meslek için teklif sunduğu durumlarda her
meslek için ayrı teklif zarfı hazırlanacaktır.
(5) İsteklinin Şartnamenin 7. Maddesi kapsamında kendisi ile ilgili belgeleri hazırlarken,
teknik değerlendirme kapsamında puan alabilmesi için gerekli olan belgeleri de teklif zarfına
eklemesi gereklidir. Aksi durumda ibraz edilmeyen belgelerden dolayı değerlendirme
yapılması mümkün olamayacaktır.
(6) Teklifler, teknik ve mali teklif formu (EK-6: Mesleki Eğitim Kursları Teknik ve Mali
Teklif Formu) kullanılarak hazırlanır ve Şartnamenin 7. maddesinde belirtilen evraklarla
birlikte kapalı zarfla son başvuru süresine kadar il müdürlüğüne ulaşmak şartıyla elden
verilebilir; posta veya kargo yoluyla gönderilebilir. Posta veya kargodan kaynaklanan
nedenlerle süresinden sonra gelen teklifler dikkate alınmaz.
(7) Teklif zarfında bulunması gereken belgelerden, teknik ve mali teklif formu (EK-6) ile
istekli taahhütnamesi (EK-7) üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayarak sadece
doldurulması istenilen alanlar eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurularak teklif zarfına
konulacaktır. Her iki belgenin de istekli tarafından kaşelenmesi/mühürlenmesi ve
imzalanması zorunludur. Ancak bu işlem sırasında Şartnamenin 7. maddesinde belirtilen
diğer koşullara da uyulması gerekmektedir.
(8) Bununla birlikte, teknik ve mali teklif formunda özellikle isteklinin tam olarak tespit
etmesi mümkün olmayan kursiyerlerin ortalama istihdam süresi ve oranı gibi bilgilerin il
müdürlüğü tarafından tespiti yapılarak değerlendirme yapılacaktır. Bu şekildeki tespitlerde
isteklinin beyan ettiği bilgiler yerine il müdürlüğünün tespit ettiği bilgiler geçerli olacaktır. Bu
durumdaki teklifler, bu tür bilgilerde eksiklik/hata olsa da kabul edilecektir.
(9) Teklif zarfında bulunması gereken formların eksiksiz olarak, bilgisayar ortamında
doldurulması zorunludur.
(9) Elle doldurulan formlar dikkate alınmaz.
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(10) Teklif zarfının yapıştırılarak kapatılan kısmında isteklinin kaşe veya mühür ve imzası
bulunur.
(11) Zarfın sol üst tarafında sırayla ve alt alta yazılmak üzere;
İsteklinin adı soyadı varsa unvanı,
Tebligata esas açık adresi,
Telefon- faks numarası
Elektronik posta bilgileri
Teklife konu meslek ve son teklif verme süresi (tarih ve saat);
orta kısımda ise hizmet alımını gerçekleştiren Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğünün isim ve adres bilgileri
Sağ alt tarafta “Bu teklif zarfı ancak ilgili komisyon tarafından açılır” ibaresi yer alır.
(12) Teklif zarflarının tesliminden sonra zarf içerisinde yer alan belgelerde ve bilgilerde
herhangi bir şekilde değişiklik yapılamaz ve yapılması teklif edilemez.
(13) İstekli, verdiği teklifle doksan gün süreyle bağlıdır. İstekliler teklif geçerlilik süresini
Teklif Teslim Tutanağında belirtmeleri gerekir. Bu süre asgari süre olup istekliler bu sürenin
üzerinde teklif geçerlilik süresi verebilirler.
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Madde 11- (1) Tekliflerin değerlendirilmesi istekliler tarafından usulüne uygun olarak
sunulan belgeler üzerinden yapılacaktır. Yönetmeliğin 25/1. maddesinde, “Hizmet alımı
yapılacak hizmet sağlayıcıların teklifleri, bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip olmak
koşuluyla, teklif zarfında yer alan bilgi ve belgeler üzerinden ilgili mevzuata göre
değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede tekliflerin değerlendirilmesiyle ilgili
hususlar genelgede yer alan kurallara uygun olarak gerçekleştirilecektir.
(2) Hizmet alım sürecindeki iş ve işlemlerin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak üzere il
müdürlüğü tarafından uygun bir salon ya da oda “hizmet alım mahalli” olarak hazırlanacaktır.
Bu bölüme, Komisyon üyeleri ve istekliler ve/veya istekli temsilcileri dışında hiç kimse
alınmayacaktır.
Tekliflerin değerlendirilmesi dört aşamalı olarak yapılacaktır:
1- Tekliflerin açılmasını müteakip, öncelikle teknik değerlendirmeye alınabilecek
olan tekliflerin belirlendiği ön değerlendirme;
2- Ön değerlendirme sonrasında teknik değerlendirmeye alınmasına karar verilen
teklifler için teknik değerlendirme;
3- Teknik değerlendirmeden elli puan ve üzerinde puan alan teklifler için mali
değerlendirme;
4- Nihai değerlendirme.
Tekliflerin Açılması
Madde 12- (1) Tekliflerin açılması işlemi, hizmet alımı için oluşturulan mahalde,
Yönetmeliğin 23. maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
(2) İstekliler tarafından verilen teklifler, il müdürlüğü evrak görevlileri tarafından teklif teslim
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tutanağı (Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi eki EK-10) karşılığında teslim alınacaktır. Bu
doğrultuda, öncelikle teklif verme süresinin dolması ile birlikte teklif alınması işlemi
sonlandırılacaktır. Ancak teklif verme süresinin bittiği an itibariyle, hizmet alım işlemlerini
yürütmek üzere belirlenen mahalde teklif vermek üzere hazır bulunan istekliler var ise bu
isteklilerin teklifleri de kabul edilecektir. Tekliflerin açılması işlemine bu tekliflerin de
alınmasıyla başlanacaktır. Birden fazla meslek için hizmet alımı yapılması durumunda
tekliflerin açılması işlemi ilan metninde belirtilen sıralamaya uygun olarak yapılacaktır.
(3) Tekliflerin açılması işlemi komisyon üyeleri tarafından hazır bulunan istekliler huzurunda
gerçekleştirilecektir. Bu aşamada isteklinin yetkilisi veya vekili dışında hiçbir kimse
oluşturulan bu mahalde bulunamaz. Komisyon, bu aşamada çalışmanın sağlıklı bir şekilde
yapılmasına imkân vermeyen veya işlerin yapılmasını engelleyen kişiler hakkında tutanak
tutarak bu kişileri dışarı çıkarabilir ve ilgili mevzuatında yazılı başka iş ve işlemleri de
yapabilir.
(4) Komisyon tarafından tekliflerin açılması işleminden önce itirazlara ve sorulara ilişkin
olarak bilgi verilerek itirazlar var ise bu itirazların yazılı olarak yapılması istenecektir. Bu
aşamada yapılan itirazlar ve sorular cevaplandırılmayacaktır.
(5) Tekliflerin açılmasıyla birlikte her bir teklife ilişkin olarak teknik ve mali teklif formunda
yer alan isteklinin adı soyadı varsa unvanı, personel sayısı, tecrübesi, eğitilmesi planlanan
kişi sayısı, eğitim yeri kapasitesi, eğitim süresi, istihdam taahhüt oranı, kursiyer başı
ders saat maliyetine ilişkin bilgiler ile evrakların tam olup olmadığı bilgisi hazır
bulunanların huzurunda sesli olarak okunacaktır. Bu bilgiler sadece teknik ve mali teklif
formunda yer alan bilgilerle sınırlı olacak tekliflere ilişkin detaylı açıklama yapılmayacaktır.
Ayrıca teklif zarfında bulunan belgeler de sırasıyla isimleri belirtilmek suretiyle okunacaktır.
Ancak bu belgelerin içeriğine ilişkin açıklama yapılmayacaktır. Bu işlemlerden sonra Zarf
Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi eki EK-11) komisyon
tarafından doldurulacak ve dosyasında muhafaza edilecektir.
(6) Tekliflerin bu şekilde açılması hiçbir şekilde, tekliflerin mevzuata göre tam ve eksiksiz
olduğu sonucunu doğurmayacaktır. Komisyonun daha sonraki çalışmaları ile eksik ve usulüne
uygun olmayan teklifler belirlendiğinde bu ayrıca tutanak ile kayıt altına alınıp resmi yazı ile
istekliye bildirilecektir
Değerlendirilemeyecek Teklifler
Madde 13 – (1) Aşağıdaki durumlardaki teklifler değerlendirmeye alınmaz.
a) Teklif veremeyecek olanların vermiş oldukları teklifler.
b) Aynı istekli ya da ortağı olduğu istekliler (hisse paylarına bakılmaksızın) tarafından,
aynı meslek için birden fazla teklif verilmesi durumunda bu istekli veya isteklilerin verdikleri
teklifler.
c) Başvuru form ve belgelerinde silinti, kazıntı, düzeltme yapılan teklifler.
ç) İstenilen belgelerden başka belgelerin yer aldığı teklifler.
(2) Başvuru süresinden sonra teslim edilen veya gönderilenler ile teklif zarfında yer alması
gereken bilgilerin olmadığı veya eksik olduğu teklifler değerlendirilmez.
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(3) Ön değerlendirme sırasında Şartnamenin 10. Maddesi ile bu maddede (detaylı bilgi için
Yönetmeliğin 20 ve 24. Maddeleri) yer alan hükümlere göre işlem yapılacaktır.
Şartnamenin 10. maddesi doğrultusunda kapalı zarfla sunulmayan ve hizmet alımı yapan il
müdürlüğüne süresi içinde ulaşmayan teklifler ile onuncu fıkraya uyulmaksızın hazırlanan ve
sunulan teklifler, açılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır. Diğer teklifler ise açılmak
suretiyle ön değerlendirme işlemine devam edilir.
(4) Açılan teklifler, Yönetmeliğin 22. Maddesi hükümlerine dayanarak bu şartnamenin 7.
maddesinde istenen belgelerin sunulup sunulmadığı, formların kurallara uygun olarak
doldurulup doldurulmadıkları ve bu madde hükümleri yönünden değerlendirilecektir.
(5) Açılan tekliflerden, Bu maddenin 1. fıkrasında (Yönetmeliğin 24-1. Maddesi
kapsamındakiler) belirtilen İstekliler tarafından verilen teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır. Ayrıca bu maddede yer alan “teklif zarfında yer alması gereken bilgilerin
olmadığı veya eksik olduğu teklifler” ibaresinin, “Teklif Zarfında Bulunması Gereken
Belgeler” başlıklı bu şartnamenin 7. Maddesi (Yönetmeliğin 22. Maddesi) hükmü ile
birlikte değerlendirilmesi gerekecek ve buna uygun olarak tekliflerin değerlendirmeye
alınmasına veya değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilecektir. Bu anlamda bu maddenin
birinci fıkrasında (Yönetmeliğin 24. Maddesinde) belirtilen teklifler ile bu şartnamenin 7.
Maddesi (Yönetmeliğin 22. Maddesi) hükümlerine dayanılarak Kurum tarafından istenilen
belgelerin eksik olduğu istekli tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar
verilecektir. Geçici teminatları usulüne uygun olmayan teklifler de değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
(6) Ayrıca, isteklilerin ilan metninde belirtilen toplam kursiyer sayısından fazla sayıda
katılımcı için teklif vermeleri halinde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirme dışı bırakılması gereken tekliflerin, teklif açma işlemi sonrasında tespit
edilmesi halinde hizmet alım sürecinin her aşamasında değerlendirme dışı bırakılmasına karar
verilebilir. Söz konusu durumun sözleşme aşamasından sonra tespit edilmesi halinde ise kesin
teminat gelir kaydedilerek sözleşmenin iptal edilmesine karar verilecek ve yapılan ödemeler
yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir
Teknik Değerlendirme
Madde 14- (1) Tekliflere ilişkin teknik değerlendirmeler, Yönetmeliğin 25/3. maddesinde yer
alan “…isteklinin eğitim ve meslek alanındaki tecrübesi, insan kaynakları kapasitesi, istihdam
taahhüdü ve belirlenecek diğer hususlar çerçevesinde gerçekleştirilir.” hükmü doğrultusunda
yapılacaktır. Bu çerçevede değerlendirmelerin aşağıda yer alan açıklamalara uygun olarak
gerçekleştirilmesi gerekecektir.
(2) Teknik değerlendirmeye esas bilgilerin teknik ve mali teklif formunda mutlaka
belirtilmiş olması ve belirtilen bilgilerin teyidini sağlayacak olan ve Şartnamenin 7.
Maddesinde belgelerin mutlaka teklif zarfında bulunması gerekmektedir.
(3) Yönetmeliğin 40/2. maddesi kapsamındakilerin istekli olabileceği hizmet alımlarının
değerlendirilmesinde; istihdam taahhüt oranı ile ilgili bölümdeki istisnai durum hariç olmak
üzere, aşağıdaki şekilde değerlendirme yapılacaktır.
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a) Eğitim alanındaki deneyim
İsteklinin eğitim ve mesleki eğitim alanındaki tecrübesi aşağıda yer alan kriter ve puanlar
üzerinden değerlendirilecektir.
Teklif verecek isteklilerin bilişim alanında en az iki yıl mesleki eğitim tecrübesinin
bulunması zorunludur. Bu şartı taşımayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
-İsteklinin, son teklif verme tarihi itibariyle;
- Son beş yıl içindeki eğitim ve/veya mesleki eğitim tecrübesine iki,
- Son beş yıl içinde Kurum ile imzaladığı mesleki eğitim alanında tamamlanmış
sözleşmesi olması halinde üç,
- Mesleki Yeterlilik Kurumu veya uluslararası kuruluşlarca mesleki eğitim alanında
yetkilendirilmiş olması halinde beş,
puan verilerek eğitim alanındaki deneyim değerlendirilecektir.
İsteklinin yukarıdaki durumlardan uygun olanların birden fazla olması durumunda her biri
için ayrı ayrı değil en yüksek puan alabileceği duruma denk gelen puan verilecektir.
Örnek: Uluslararası kuruluş tarafından mesleki eğitim alanında yetki belgesi alan bir istekli
aynı zamanda son beş yıl için Kurumla tamamlanmış sözleşmesi ve aynı süre içinde eğitim
tecrübesi olsa bile alabileceği toplam puan, uluslararası kuruluşça mesleki eğitim alanında
yetki belgesinden dolayı beş olacaktır.
Eğitim ve mesleki eğitim tecrübesinin puanlanabilmesi için, isteklinin son beş yıl içinde
bu kapsamda tamamlamış olduğu eğitimlere ilişkin sözleşme, iş bitirme belgesi, fatura
vb. gibi kanıtlayıcı belgelerin aslı veya onaylı örneklerini de teklif zarfı içinde ibraz
etmesi gerekmektedir. Ayrıca Teklif verecek isteklilerin bilişim alanında en az iki yıl
mesleki eğitim tecrübesinin bulunduğuna dair belgeleri de teklif zarfı içerisinde ibraz
etmesi gerekmektedir.
İsteklinin son beş yıl içinde Kurum ile imzalanan mesleki eğitim alanında tamamlanmış
sözleşmesi bulunması halinde puan alabilmesi için, bu sözleşmelerin tüm yükümlülükleri
itibari ile tamamlanması gerekir. Bu kapsamda hangi sebeple olursa olsun tamamlanmayan
sözleşmeler dikkate alınmayacaktır.
Bu bölümden puan alınabilmesi için sözleşme sayısı önemli olmayacaktır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da uluslararası kuruluşlar tarafından mesleki eğitim alanında
yetkilendirilen kuruluşlar, tecrübelerini bu yetki belgeleri ile ispatlayabilirler.
İl müdürlüğü bu kapsamda ibraz edilen belgeler ile ilgili olarak tereddüt oluşması halinde
belgelerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla her aşamada ilave bilgi ve/veya belge isteyebilir
ve araştırma yapabilir.
b) İnsan kaynakları kapasitesi
İsteklinin insan kaynakları kapasitesi, eğiticilerin/öğreticilerin eğitim düzeyleri ve
deneyimleri ile çalışan sayısı esas alınmak üzere değerlendirilecektir.
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i) Eğiticinin/öğreticinin eğitim düzeyi
Şartnamenin 20. maddesi (Yönetmeliğin 30. Maddesi)
eğitici/öğreticilerin eğitim düzeylerinin puanlanmasında;

kapsamında

yer

alan

- Lisans ve lisansüstü mezunu olanlar için on,
- Öğretim görevlisi olanlar için on iki,
- Öğretim üyesi olanlar için on dört,
puan verilir.
(2) Eğitici/öğreticilerin bilişim alanının ilgili lisans bölümlerinden en az lisans mezunu
olması, bilişim ile ilgili lisans bölümlerinden mezun olmayan diğer sayısal lisans bölüm
mezunlarının ise eğitim vereceği meslekteki yetkinliğini belgeleyen MEB, Üniversite
veya uluslararası sertifikalara sahip olması gereklidir. Bu şartları taşımayan eğiticiler
değerlendirmeye alınmaz.
Birden fazla eğitici/öğretici tarafından eğitim verilmesinin öngörülmesi durumunda,
eğitici/öğreticilerin eğitim durumlarına göre puanlar, teklifte belirtilen eğitici/öğreticilerin
eğitim düzeyleri, eğitici/öğreticilerin eğitim vereceği süre göz önünde bulundurularak ağırlıklı
ortalama yöntemiyle değerlendirilir.
Örnek: Üç yüz saatlik bir eğitim için üç eğitici/öğreticinin görevlendirilmesi öngörülmüş bir
eğitimin elli saatlik bölümünde usta öğreticilik belgesine sahip olan bir eğiticinin, seksen
saatlik bölümünde lisansüstü eğitime sahip bir eğiticinin ve yüz yetmiş saatlik bölümünde ise
öğretim görevlisi düzeyinde bir eğiticinin görev alması planlanmıştır. Bu durumda eğitici
puanı ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılmak suretiyle aşağıda yer aldığı şekilde
hesaplanacaktır.
Eğitici puanı=(4x50/300)+(10x80/300)+(12x170/300)=10.12’dir.
ii) Eğitici/öğreticilerin deneyim süreleri
Eğitici/öğreticilerin deneyim süreleri, görev yapmış oldukları süreler üzerinden;
-

720 ile 1.079 gün arasında çalışmış olarak gözükenlere yedi,
1.080 gün ile 1.439 gün arasında çalışmış olarak gözükenlere dokuz,
1.439 günden fazla çalışmış olarak gözükenlere on iki,

puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Gün üzerinden deneyim süreleri
belirlenirken SGK kayıtlarında çalışmış olarak gözükmek değerlendirmeye alınmak için
yeterli olacaktır.
Eğitici/öğreticilerin, en az iki yıl (en az 720 gün) deneyimli olmaları zorunludur.
Bu şartları taşımayan eğiticiler değerlendirmeye alınmaz.
Örnek 1: Bir eğiticinin iki yıldan üç yıla kadar eğitici olarak değerlendirilebilmesi ve bu
eğitici için yedi puan verilebilmesi için belirtilen eğitici adına SGK kayıtlarında en az yedi
yüz yirmi gün çalışmış olması gereklidir.
Bu kapsamda eğiticilerin mesleki eğitim alanında sahip oldukları belgeler değil; eğitici olarak
görevlendirildikleri / atandıkları tarihe ilişkin sözleşme/atama yazısı/görevlendirme vb. gibi
evraklardan sonraki süreçte eğitici olarak çalışılan gün geçerlidir.
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Eğitici/öğreticilerin deneyim süreleri, eğitici/öğretici olduklarını gösterir belgelerin
alınmasından sonraki tarihler esas alınmak üzere; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
kayıtlarındaki prim ödenen çalışma gün sayısı üzerinden veya eğitim vermek üzere yaptığı
sözleşmelerin süresi üzerinden değerlendirilir. Ancak sözleşme süresi üzerinden
değerlendirme yapılabilmesi için, söz konusu sözleşme tarihlerine ilişkin olarak SGK
priminin tahakkuk etmiş olması koşulu aranılacaktır. Ayrıca SGK kayıtlarında borçlu olarak
gözüken günler de prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirmeye alınacaktır. Sürenin
hesaplanmasında bir yıllık deneyim üç yüz altmış gün üzerinden değerlendirilir. Ancak
eğitici/öğreticilerin öğrenim düzeyleri üzerinden puanlanmaları sırasında ilgili unvanda
çalışarak geçirmiş oldukları süre de dikkate alınabilecektir. Eğitici/öğretici olarak görev
alacak kişiler için hiç prim tahakkuk etmemesi durumunda ise deneyim puanı “0” olarak
değerlendirilecektir.
Örnek 2: Usta olarak 2011 yılında sigortalı çalışmaya başlayan bir eğitici, usta öğretici
belgesini 2013 yılında almış ise bu kişinin deneyim süresi, belge alma tarihi olan 2013 yılı ve
sonrası dikkate alınarak değerlendirilecektir.
Örnek 3: Makine mühendisi olarak mezun olup beş yıldır bu alanda sigortalı olarak çalışan
bir kişinin eğitici belgesinin alınma tarihi dikkate alınmaksızın, deneyim süresinin başlangıcı
olarak diploma tarihi dikkate alınacak ve gün hesaplamasında sigortalı günler toplanacaktır.
Bu durumda esas alınması gereken belge diplomadır.
Örnek 4: Eğitici olarak teklif edilen “A” için eğitici eğitim düzeyi olarak lisans belirtilmişse
bu kişinin deneyim süresi lisans mezuniyeti sonrasında SGK’ya yatırılan prim gün sayısı
üzerinden değerlendirilecektir. Ancak kişinin usta öğreticilik belgesi de mevcut ise eğitim
düzeyi olarak lisans belirtildiği için lisans mezuniyetinden sonraki deneyim süresi dikkate
alınacaktır.
Örnek 5: İnşaat mühendisi olarak diploma almış olan bir eğiticinin aşçılık belgesi var ise
aşçılık mesleğinde eğitici olarak değerlendirilebilmesi için aşçılık mesleğinde belge aldığı
tarihi takiben SGK kaydı dikkate alınacak ve gün hesaplamasında aşçılık mesleğine ilişkin
sigortalı günler toplanacaktır.
Eğitimlerin birden fazla eğitici/öğretici tarafından verilmesi öngörülmüş ise bu durumda
puanlama ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanacaktır. Eğiticilerin
deneyim sürelerinin belgelendirilmesi hususundaki tüm iş ve işlemler istekli tarafından
yapılacak ve teklif aşamasında bunlar teklif zarfına eklenecektir. Eğer yetkili kurum ve
kuruluşlardan ayrıca alınacak bir onay veya uygunluk gerekiyorsa bu husus da istekli
tarafından yerine getirilecektir.
İstekli tarafından teklif sırasında bildirilen eğiticinin, isteklinin kendi bünyesinde belli bir süre
boyunca sigortalı olarak istihdam edilmesi şart olmayıp, eğitici ile istekli arasında düzenlenen
hizmet sözleşmesinin ibraz edilmesi de yeterli olacaktır. Zira eğiticilerin serbest meslek
erbabı olarak birden fazla işverene ücret ilişkisi ile bağlı olarak veya sadece hizmet
sözleşmesi yaparak bağımsız şekilde hizmet sunması genel mevzuat kuralıdır. Ancak bu
durum, isteklinin eğiticiden hizmet almaya başladıktan sonraki süreçte sigorta kaydının
yapılması ve primlerinin ödenmesine engel değildir.
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iii) İsteklinin bünyesinde çalışan sayısı;
Puanlamaya esas çalışan sayısı ortalama çalışan sayısı üzerinden değerlendirilir. Ortalama
çalışan sayısı;
- Bir - dört arasında ise iki,
- Beş - dokuz arasında ise üç,
- On ve üzeri ise dört,
puan verilecektir. Çalışan sayısı, istekli tarafından teklif aşamasında verilecek bu
durumu kanıtlayan belgeler üzerinden il müdürlüğünce değerlendirilecektir.
c) İstihdam ile ilgili hususlar
İsteklinin, teklif formunda yer alan bilgi ve belgeler doğrultusunda istihdam ile ilgili olarak
değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır.
i) İstihdam taahhüt oranı
İsteklinin, teklif formunda beyan ettiği kursiyerlerden kesinleşen kursiyerlerin en az yüzde
ellisini olmak üzere istihdam etmeyi taahhüt ettiği oranı teknik ve mali teklif formuna
yazması gereklidir.
İstekliye, belirlediği bu istihdam taahhüt oranının yarısı kadar bu bölümden puan verilecektir.
Örnek: İstekli tarafından yüzde elli istihdam taahhüt oranı verilmesi durumunda (50/2=) 25
puan verilecektir. Yüzde altmış dokuz istihdam taahhüt oranı karşılığında ise (69/2=) 34,5
puan verilecektir.
ii) Ortalama istihdamda kalış süresi
İsteklinin, hizmet alım teklifinden önceki iki yıl içinde Kurum ile düzenlediği mesleki eğitim
kurslarındaki kursiyerlerin istihdamda kalış sürelerinin (bir gün bile olsa) toplam kursiyer
sayısına bölünmesi ile bulunan ortalama istihdamda kalış süresi; otuz altıya bölünerek
bulunan puan bu bölümde istekliye verilecektir. Söz konusu puan, sistem üzerinde yer alan
veriler üzerinden Kurumca doğrudan verilecek ve buna ilişkin belgeler dosyasında muhafaza
edilecektir.
Bu bölümden maksimum on puan alınabilecektir. Kursiyerlerin ortalama istihdamda kalma
süresinin en az doksan gün olması durumda puan verilebilecektir. Ayrıca üç yüz altmış
günden fazla olduğunda da maksimum on puan verilecektir. Küsuratlar tama
yuvarlanmayacaktır. Son iki yıl ibaresinden son teklif verme tarihinden itibaren geriye doğru
iki yıl anlaşılmalıdır.
Örnek 1: İsteklinin (A)’nın Kurum ile düzenlediği son iki yıl içindeki kurslarda toplam yüz elli
kursiyerinin ve her bir kursiyerin bu süre içinde istihdam da kalış süreleri toplamının üç bin
beş yüz elli olduğu durumda (3550/150=) 23,6 ortalama istihdamda kalış süresi bulunacaktır.
Bu sürenin doksan günden az olması nedeni ile puan verilemeyecektir.
Örnek 2: İstekli (C)’nin ise Kurum ile düzenlediği son iki yıl içindeki kurslarda toplam elli
kursiyerinin ve her bir kursiyerin bu süre içinde istihdam da kalış süreleri toplamının on
dokuz bin olduğu durumda (19000/50=) 380 ortalama istihdamda kalış süresi bulunacaktır.
Bu sürenin üç yüz altmış günü aşması ve bu bölümden alınabilecek maksimum puanın on
olması nedeni ile istekliye (380/36=) 10,55 puan yerine sadece on puan verilecektir.
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iii) Ortalama istihdam oranı
İsteklinin, hizmet alım teklifinden önceki iki yıl içinde Kurum ile düzenlediği mesleki eğitim
kurslarındaki kursiyerlerinden istihdam edilenlerinin toplam kursiyerlerine oranı yirmiye
bölünecektir. Bu bölümden maksimum beş puan alınabilecektir. Kursiyerlerin ortalama
istihdam oranının en az yüzde yirmi olması halinde puan verilecektir. Küsuratlar tama
yuvarlanmayacaktır. Son iki yıl ibaresinden son teklif verme tarihinden itibaren geriye doğru
iki yıl anlaşılmalıdır. Söz konusu puan, sistem üzerinde yer alan veriler üzerinden Kurumca
doğrudan verilecek ve buna ilişkin belgeler dosyasında muhafaza edilecektir.
Örnek 1: İsteklinin (A)’nın Kurum ile düzenlediği son iki yıl içindeki kurslardaki toplam yüz
elli kursiyerinin elli tanesinin en az bir gün bile olsa istihdam edildiği durumda
((50/150)x100=) 33,33 ortalama istihdam oranı olarak bulunacaktır. Bu oranın yirmiye
bölünmesi ile (33,33/20=) bu bölümden 1,6 puan alınacaktır.
d) İsteklinin Kurum ile yaptığı sözleşmelerin sonucu
İsteklinin aldığı toplam puandan; istekli ile Kurum arasında kurs veya programlar nedeni ile
imzalanan son beş yıldaki sözleşmeler bakımından aşağıdaki durumların en az bir sözleşme
bakımından bulunması halinde karşısında yer alan puan düşülecektir:
- Yükleniciden kaynaklanan sebeplerle fesindorh edilen sözleşmesi bulunması
durumunda eksi yedi puan,
-İstihdam yükümlülüğünün hiç yerine getirilmemesi durumunda eksi beş puan,
- İstihdam yükümlülüğünün kısmen yerine getirilmemesi durumunda eksi üç puan.
İsteklinin yukarıdaki durumlardan uygun olanların birden fazla olması durumunda her
biri için ayrı ayrı değil en yüksek eksi puan alabileceği duruma denk gelen puan verilecektir.
Mali Değerlendirme
Madde 15- (1) Mali değerlendirme yapılabilmesi için teknik değerlendirme sonucunda elli
tam puan veya üzerinde puan alınması zorunludur. Mali değerlendirme en düşük fiyat teklifi
yüz puan kabul edilmek suretiyle ve diğer fiyat teklifleri en düşük teklife ters oranlı olarak
oranlanmak suretiyle yapılır.
Örnek: İstekli (A) 3, istekli (B) 2, istekli (C) 2,5 ve istekli (D) 4 TL ile mali tekliflerini sunmuş
ise mali değerlendirme yapılırken istekli (B)’nin sunduğu 2 TL’lik teklif 100 puan kabul
edilecektir. Diğer puanlar ise bu teklife ters oranlı olarak belirlenecektir. Bu durumda;
- istekli (B) (2/2)x100 =100 (en düşük teklif),
- istekli (C) (2/2,5)x100=80,
- istekli (A) (2/3)x100 = 66,67,
- istekli (D) (2/4)x100 = 50
puan alacaklardır.
Nihai Değerlendirme
Madde 16- (1) İsteklinin teknik değerlendirmede aldığı puanın yüzde altmışı ve mali
değerlendirmede aldığı puanın yüzde kırkı esas alınarak nihai değerlendirme puanı belirlenir.
Puan hesaplamasında küsuratlar yuvarlanmaz.
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(2) Nihai puanın eşit olması halinde kursiyer başı ders saat maliyeti düşük olan istekliye,
kursiyer başı ders saat maliyetinin de eşit olması halinde istihdam taahhüt oranı yüksek olan
istekliye öncelik verilerek nihai sıralama belirlenir. Yine eşitlik olması halinde, bu durumdaki
istekliler ile kontenjan paylaşımı yapılarak sözleşme imzalanır.
(3) Değerlendirme ile ilgili bütün iş ve işlemler tutanak (Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi
eki EK-12) altına alınır ve ilan edilir.
(4) Teklif Değerlendirme Komisyonunun kararına karşı İstekliler tarafından yapılacak
İtirazların hizmet alım sonuçlarının duyurulmasından veya il müdürlüğü tarafından yapılan
bildirimden itibaren en fazla beş işgünü içinde İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne yapılması
gerekmektedir. İsteklilerin tüm itirazlarını bir defaya mahsus olmak üzere ve süresi içinde
ulaşacak şekilde bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne sunmaları gerekmektedir. Komisyon, yapılan
itirazları bu sürelerin dolmasından itibaren beş işgünü içerisinde değerlendirerek gerekçeli
olarak karara bağlayacaktır. Bu komisyonun kararına karşı istekliler veya ilgili taraflarca üç
işgünü içinde itirazda bulunulması halinde ise ihale yetkilisince itirazları değerlendirmek
üzere üç işgünü içinde yeni bir komisyon oluşturulur. Bu komisyon, gelen itirazları
kurulmasından itibaren üç işgünü içinde değerlendirerek gerekçesi ile karara bağlayacaktır.
Bu Komisyonun vereceği karar kesindir.
(5) Yönetmeliğin 27/1. maddesi gereğince nihai değerlendirmede en yüksek puanı alan
istekliden başlanarak ihtiyacı karşılayacak şekilde (üzere değerlendirmeye konu meslekte
eğitilmesi planlanan kişi sayısına göre teklifte belirtilen sayı ile sınırlı olmak üzere) istekliler
il müdürlüğünce belirlenen tarihte iadeli ve taahhütlü olarak gönderilecek resmî yazıyla
sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Bu durumda hizmet alımı için ilana çıkılmış olan
mesleğe ilişkin olarak eğitilmesi öngörülen kişi sayısının bir bölümü için teklif verilmiş ise en
yüksek puanı alan istekli ile teklif verdiği meslek ve kişi sayısı kadar sözleşme
imzalanacaktır. İlanda belirtilmiş olan ve eğitim verilmesi öngörülen ilave kişi sayısı mevcut
ise puan sıralamasında en yüksek puandan düşüğe doğru sözleşme imzalanmaya devam
edilecektir.
(6) Aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “İstekliler sözleşme imzalamadan önce Kurum
tarafından istenilen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde Kuruma teslim ederler” hükmü
gereğince bu bilgi ve belgeleri Kuruma teslim etmeyen istekliler ile sözleşme
imzalanmayacaktır. Bu kapsamda eğitim mekân veya mekânlarına ilişkin olarak
Yönetmeliğin 38/5. maddesi gereğince bir uygulama yapılacaksa bunun yapıldığına dair
tespitin yapılması ve kesin teminat mektubunun da sözleşme imzalanmadan önce istekli
tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.
(7) Sözleşmeye davet edilen istekli ya da istekliler ile sözleşme imzalanamadığı durumlarda
ya da davet edildiği halde sözleşme imzalamaya gelmeyen isteklilerin yerine geçerli puan
alanlardan puanlamada bir alt sırada yer alan istekli ya da istekliler sözleşmeye davet edilerek
ve bu istekliler ile sözleşme (Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi eki EK-13)
imzalanabilecektir.
(8) Bununla birlikte, sözleşme imzalamadan önce isteklilerin teklif etmiş oldukları mali
teklifler, ayrıca müzakere edilebilecektir. İl müdürlüğü, yapılan müzakere sonucuna göre
Yönetmeliğin 5/3. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde sözleşme imzalamama yetkisine
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sahiptir. Bu durumda istekli için herhangi bir yaptırım uygulanmaz ve geçici teminatı iade
edilir.
(9) Ayrıca il müdürlüğünce müzakereye davet edilen ancak müzakereyi kabul etmeyen
isteklinin de sözleşme imzalamama hakkı bulunmaktadır. Ancak bu şekildeki sözleşme
imzalamama durumunda geçici teminat gelir kaydedilmez.
(10) Yapılan nihai değerlendirme sonucunda herhangi bir mali müzakere olmaksızın
sözleşmeye davet edilen isteklinin sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminat gelir
kaydedilir.
Örnek: (A) mesleği için 300 kişiye eğitim vermek üzere ilana çıkılmış ve istekli (X) tarafından
100 kişi için, istekli (Y) tarafından 125 kişi için, istekli (Z) tarafından 50 kişi için ve istekli (F)
tarafından 130 kişi için, istekli (T) tarafından 80 kişi için teklif verilmiştir. Nihai
değerlendirme sonucu oluşan puan sıralaması ise (X), (Y), (Z), (F) ve (T) şeklindedir. Bu
durumda öncelikle istekli (X) 100 kişi, istekli (Y) 125 kişi, istekli (Z) 50 kişi ve istekli (F) 25
kişi için sözleşmeye davet edilecek ve bu istekliler ile sözleşme imzalanacaktır. İstekli (Y)
sözleşmeye davet edildiği halde kesin teminat vermeksizin sözleşme imzalamaya gelmiştir.
Kesin teminat verilmeksizin sözleşme imzalanamayacağından bu isteklinin bir alt sırasında
yer alan istekli ya da istekliler ile sözleşme yapmaya devam edilecektir. Böyle bir durumda
istekli (X) ile 100 kişi için (Z) ile 50 kişi için, istekli (F) 130 kişi için sözleşme imzalanacak
istekli (T) ise 20 kişi için sözleşmeye davet edilecektir.
(11) Ayrıca Yönetmeliğin 27/2. maddesinde yer alan “… İl müdürlüğü ile istekli arasında,
kursun başlama ve bitiş tarihleri ile istihdam yükümlülüğünün tamamlandığı süreyi ve
karşılıklı hak ve yükümlülükleri içerecek şekilde sözleşme imzalanır ve bu şekilde hizmet alımı
yapılır.” hükmü ve “İstihdam Yükümlülüğü” başlıklı 40/8. maddede yer alan “İstihdam
yükümlülüğünün sınav sonucunun açıklandığı tarihinden itibaren fiili kurs süresinin en fazla
üç katı kadar sürede tamamlanması gerekmektedir. Süresi yüz yirmi günden az olan kurslar
için bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır. Kurs sonrasında aynı meslekte işbaşı eğitim
programına katılanlar için bu süre ilgili programının bittiği tarihten itibaren başlar” hükmü
gereğince sözleşmenin süresi ve sözleşmenin içeriği en az bu yükümlülüklerin tamamını
içerecek şekilde olmak zorundadır.
(12) Yüklenicinin, ilgili mevzuatı gereğince devir işlemleri nedeni ile bir başka yükleniciye
devredilmesi durumunda; devam eden kurslarla ilgili sözleşmenin de devredilenler arasında
olması şartı ile bütün hak ve yükümlülükler devralan kuruma geçer. Sözleşmenin
imzalanmasından önce veya sonra yapılan devirlerde, devralan kurumun da, devralınan kurum
tarafından teklif aşamasında sunduğu bütün kriterlere asgari düzeyde sahip olması ve
yapılacak puanlama da en az devralınan istekli/yüklenici kadar puan alması gerekmektedir.
Devralan kurumun bu kriterleri sağlamaması durumunda yazılı olarak süre verilerek uyarılır
ve şartları sağlaması talep edilir. Verilen süreye rağmen şartların yerine gelmemesi halinde
sözleşme imzalanmaz veya imzalanan sözleşme iptal edilir ve bununla ilgili hükümler
uygulanır.
(13) Yüklenici, imzalanan sözleşme nedeni ile ortaya çıkan vergi, SGK primi, resim ve
harçlardan dolayı meydana gelen yükümlülükleri süresi içinde yerine getirmekle mükelleftir.
Bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair dekont veya makbuzları kurs
sorumlusuna yazı ekinde göndermek zorundadır.
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(14) Sözleşme veya protokollerin uygulanması aşamasında çeşitli sebeplerle yüklenici
tarafından kursun uygulanmasına ara verilmesi gerektiği zaman gerekçeli talebin il
müdürlüğüne yazılı olarak önceden yapılması ve il müdürlüğünün uygun görmesi gereklidir.
Yüklenicinin iradesi dışındaki mücbir sebepler hariç, ara verme süresi bir ayı aşamaz. Bu süre
içinde kursiyerlere zaruri gider ödemesi yapılmaz ve sigorta primleri de eksik gün esasına
göre işlem görür.
Sözleşme ve İdari Yaptırımlar
Madde 17- (1) Nihai değerlendirme sonucunda en yüksek puana sahip olan istekliden
başlamak üzere değerlendirmeye konu meslekte eğitilmesi planlanan kişi sayısına göre
teklifte belirtilen sayı ile sınırlı olmak üzere istekliler iadeli ve taahhütlü olarak gönderilecek
resmî yazıyla sözleşmeye davet edilir (bakınız madde 16)
(2) İstekliler sözleşme imzalamadan önce Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeleri süresi
içerisinde Kuruma teslim ederler. İl müdürlüğü ile istekli arasında, kursun başlama ve bitiş
tarihleri ile istihdam yükümlülüğünün tamamlandığı süreyi ve karşılıklı hak ve
yükümlülükleri içerecek şekilde sözleşme imzalanır ve bu şekilde hizmet alımı yapılır.
Sözleşme ile ilgili vergi mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerin yüklenici tarafından yerine
getirilip getirilmediği hususu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir (bakınız madde 16)
(3) Yüklenici tarafından yürütülen kurs kapsamında ilgili kişilerce yapılan inceleme ve
denetimlerde; mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen, yapılan sözlü ve
yazılı uyarılara rağmen giderilemeyen ve sözleşme veya protokol konusu işin uygulanmasına
engel olduğuna il müdürlüğünce karar verilen aşağıdaki durumlarda, sözleşme veya protokol
fesih edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, yükleniciye yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte
geri alınır ve yüklenici ile yirmi dört ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında sözleşme veya
protokol imzalanmaz:
a) Eğitime katılan kursiyerlerin, yüklenicinin kayıtlı ve/veya kayıt dışı çalışanı
olduğunun tespit edilmesi ve bu kişilerin yapılan yazılı uyarıya rağmen kursla ilişiğinin
kesilmemesi,
b) Yüklenici tarafından, sözleşme veya protokol konusu eğitim hizmetlerinin il
müdürlüğünün yazılı onayını almaksızın üçüncü şahıslara yaptırıldığının tespit edilmesi,
c) Yüklenicinin ağır hastalık, tutukluluk, mahkumiyet, ölüm, iflas gibi hallerde
sözleşmeden veya protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediğinin tespit
edilmesi,
ç) İşin yürütülmesini engelleyen mücbir sebebin (doğal afet, kanuni grev, genel salgın
hastalık, yangın, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi) meydana geldiği tarihi izleyen beş
işgünü içinde il müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili
merciler tarafından belgelendirilmesi durumu hariç olmak üzere, yüklenicinin sözleşme veya
protokol hükümlerinden doğan yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmemesi ve
sözleşmeye veya protokole aykırı tutum ve davranışını düzeltmemesi.
Bu fıkranın (ç) alt bendinde belirtilen mücbir sebeplerden dolayı il müdürlüğü veya yüklenici
sözleşmeyi veya protokolü tek taraflı olarak fesihedebilir. Ancak, yüklenicinin mücbir sebebe
dayalı bir süre uzatımı talebi varsa ve bu talep il müdürlüğünce kabul edilmişse, il
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müdürlüğünün sözleşmeyi veya protokolü fesihedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin
bu sözleşmeye uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir.
(4) Sözleşme veya protokol imzalandıktan sonra, mücbir sebepler dışında, yüklenicinin mali
acz içinde bulunması veya teknik ve idari yönden yetersiz durumda olması nedeniyle
taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Kuruma bildirmesi
halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme veya protokol fesih edilir ve
yükleniciye yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır.
(5) Sözleşme veya protokol süresince yüklenici tarafından 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil
veya davranışlarda bulunma, hileli iflas etme, hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama,
irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşme konusu işlemlere fesat karıştırılması
veya sahte belge düzenlenmesi veya bunlara teşebbüs edildiğinin ilgili birimlerce tespit
edilmesi hallerinde sözleşme/protokol fesih edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, yükleniciye
yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır ve yüklenici ile yirmi dört ay boyunca bu
Yönetmelik kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz. Bu durumdaki yükleniciler ile
protokol veya sözleşme imzalanmış olsa dahi henüz başlatılmamış olan kurslara ilişkin
protokol ve sözleşmeler de iptal edilir.
(6) Sözleşme hükümlerine aykırılığın genel zamanaşımı süresi içinde teftiş veya inceleme
yoluyla ya da yargı kararı ile tespiti halinde de ilgili yaptırımlar uygulanır.
(7) Sözleşme ve idari yaptırımlarla ile ilgili diğer hususlar için Yönetmelik, genelgeye ve
Eğitim Hizmetleri Sözleşmesine bakılması gereklidir.
Eğitim ile İlgili Hususlar
Madde 18- (1) Yönetmeliğin 28, Genelgenin B. Mesleki Eğitim Kursları Bölümünün 10.
Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde İlan metni ile Şartnamenin 3. maddesinde
belirtilen programlar, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü
ve Üniversite tarafından onaylanmıştır.
S.NO

MODÜLÜN ADI

1

WEB VE MOBİL PROGRAMLAMA

2

SİSTEM VE AĞ YÖNETİMİ

3

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA VE
VERİ ANALİZİ

4

SİBER GÜVENLİK UZMANLIĞI (BİLGİ
GÜVENLİK UZMANI-SEVİYE-6)

5

BULUT BİLİŞİM UZMANLIĞI (BULUT
TEKNOLOJİLERİ)

6

MODÜLÜ ONAYLAYAN BİRİM

MEB VEYA ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTE

OYUN GELİŞTİRME UZMANLIĞI (OYUN
GELİŞTİRİCİ-BİLGİSAYAR OYUNLARI
PROGRAMCISI)
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(3) Düzenlenen kurslarda kursiyerlere eğitim ile ilgili olarak orijinal kitap ile ders
materyali ( not, sunum vb) verilecektir.
(4) Kurs/eğitim programları ile ilgili olarak Yönetmeliğin 28, Genelgenin B. Mesleki Eğitim
Kursları Bölümünün 10. Maddesine bakınız.
Kurs Süresi
Madde 19–Kurs süresi Yönetmeliğin 29. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde
belirlenmiştir. Bu bağlamda
(1) Kurs süresi/süreleri ilan metninde belirtilmiştir.
(2) Toplam kurs süresi yüz altmış fiili günü aşamaz.
(3) Kursların, günlük sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla
kırk saat olması gerekir. Yarım günlük tatiller dahil olmak üzere milli, dini bayramlar ile
resmi tatil olan günlerde eğitim yapılamaz ve bu süreler toplam eğitim gününe dahil edilemez.
(4) Eğitimlerin/kursların en geç saat 22.00’de bitirilmesi zorunludur. İdare tarafından;
kurs/eğitim verilen günlerinde, kurs/eğitim saatinin bitimine müteakip kursiyerlere
grup halinde veya bireysel olarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri verilebilecektir.
Verilecek iş ve meslek danışmanlığı hizmetini kapsam ve içeriği ile tarihi İdare
tarafından yükleniciye bildirilecektir. İdari tarafından verilecek bu hizmetler için
yükleniciye ve kursiyere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Kurs Eğiticileri
Madde 20 – (1) Yönetmeliğin 30, Genelgenin B. Mesleki Eğitim Kursları Bölümü 16.2
maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde kurslarda görev alabilecek eğiticiler veya
öğreticiler aşağıda belirtilmiştir.
a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alan öğretmenler.
b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak görev yapan öğretim elemanları.
c) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel öğretim kurumlarında görev alan
eğitmenler.
d) Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından eğitici veya öğretici olarak
görevlendirilmiş olanlar.
(2) Eğitici/öğreticilerin bilişim alanının ilgili lisans bölümlerinden en az lisans mezunu
olması, bilişim ile ilgili lisans bölümlerinden mezun olmayan diğer sayısal lisans bölüm
mezunlarının ise eğitim vereceği meslekteki yetkinliğini belgeleyen MEB, Üniversite
veya uluslararası sertifikalara sahip olmaları gereklidir.
(3) Eğitici/öğreticilerin, en az iki yıl (en az 720 gün) deneyimli olmaları zorunludur
(4) Üniversitelerin yüklenici olduğu kurslarda eğitimler, sadece 2547 sayılı Kanuna tabi
olarak görev yapan öğretim elemanları tarafından verilir.
(5) Eğiticiler veya öğreticiler, ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu mevzuat
hükümlerine bağlı kalmak şartıyla, haftada en fazla kırk saat eğitim verebilirler.
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(6) Mazeretleri il müdürlüğünce uygun görülen sebeplere istinaden eğiticilere, tabi oldukları
mevzuat çerçevesinde, yüklenici tarafından il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilerek izin
verilebilir. İzin süresi hiçbir şekilde kurs süresinin onda birini geçemez. Eğiticilere izin
verilmesi, izin verilen dönemde asgari nitelikleri taşıyan başka bir eğiticiyle eğitime devam
edilmesi veya eğitime ara verilmesi hususu il müdürlüğünün takdirindedir.
(7) Herhangi bir nedenle eğiticinin ayrılması durumunda, aynı gün içinde durum yüklenici
tarafından il müdürlüğüne telefon ile ve yazılı olarak bildirilir. Ayrılan eğiticinin yerine en az
aynı özellikleri taşıyan bir eğiticinin en geç üç işgünü içinde görevlendirilmesi ve eğitime
başlaması il müdürlüğünün onayı ile mümkündür. Bu tür sebeplerle eğitim verilmeyen süreler
için telafi eğitimleri düzenlenir.
(8) Yapılan denetimler sonucunda Kurumu aldatmaya yönelik harekette bulunma, sahte ve
yanıltıcı belge düzenleme ve kendi yerine başkasını eğitici olarak görevlendirme gibi bu
Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları tespit edilen eğiticiler yirmi dört ay boyunca bu
Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs ve programlarda görev alamaz ve haklarında il
müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulur. Hakkında il müdürlüğünce bu şekilde yaptırım
uygulanan kişiler sisteme kaydedilir ve Kurumun internet sayfasında ilan edilebilir.
(9) Bir meslek için usulüne göre eğitici onayı alınmış kişinin, eğitici vasfında değişiklik
olmaması şartı ile aynı meslek için tekrar eğitici onayı alınmasına gerek yoktur.
(10) Yüklenici tarafından, görevlendirilen eğiticiler / öğreticiler, aynı gün ve saatte bir başka
eğitim programının teorik ve uygulamalı eğitim bölümlerinde görevlendirilmeyecektir.
(11) Ayrıca birden fazla eğiticinin görev yaptığı kursta eğiticilerin görev yaptıkları saatler
devam çizelgesine kaydedilmelidir.
Kursun pratik bölümünün yüklenicinin kendi bünyesi dışında başka işletmelerde yapıldığı
durumlarda; görevlendirilen eğiticiler, kursiyerlerin pratik yaptıkları işyerlerinin genel
çalışma kurallarını bozmamak şartı ile kursiyerleri işbaşında kontrol etmek, işin uygulamasını
göstermek veya varsa sorunları çözmek amacı ile kurs süresince işletmede belirlenen sorumlu
ile koordineli bir şekilde görev yapacaktır. Bu kapsamda görevlendirilen eğiticiler
kursiyerlerin mesleki bilgilerini uygulama imkânı bulup bulmadıklarını takip edecektir. Bu
nedenle sözleşmede kursun pratik bölümü için görevlendirilen eğitici sayısı, kursiyerlerin
pratik yaptıkları işletme sayısı ve çalışma günleri ve süreleri dikkate alınarak belirlenmelidir.
Burada temel kural eğiticinin aynı saatte birden fazla yerde görev yapmasının
engellenmesidir. Yüklenici, kursun pratik bölümüne geçilmeden önce yazılı olarak il
müdürlüğüne pratik bölüm ile ilgili planlamasını (kursiyerlerin hangilerinin hangi işletmede
pratik yapacakları ve hangi eğiticinin görevli olduğu, eğiticilerin çalışma saatleri gibi)
bildirmek ve il müdürlüğünden alınacak onay sonrasında uygulamak zorundadır.
Kursiyerlerin pratik yaptıkları işletmelere gönderilmesi aşamasında işletmenin kapasitesi
dikkate alınmalı ve işin öğrenilmesi için gerekli altyapının buna uygun olması gereklidir.
Örneğin kasiyerlik mesleğinde sadece 2 kasası olan bir işletmede 20 kursiyerin pratik yapması
mümkün olmadığından bu işletmede pratik yapacak kursiyer sayısı 4-6 kişi arasında
belirlenmelidir. Özellikle kursiyerlerin pratik yapacakları işyerleri belirlenirken mümkün ise
yüklenici taahhütnamesinde yer alan işletmeler dikkate alınıp kursiyerin kurstan mezun
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olduktan sonra istihdam edilmesi muhtemel işletmelere yönlendirilmesi daha uygun olacaktır.
(12) Ayrıntılı bilgi için Yönetmeliğin 30, Genelgenin B. Mesleki Eğitim Kursları Bölümü
16.2 maddesinde belirtilen hükümlere bakınız.
Eğitim Mekânı
Madde 21- Yönetmeliğin 31, Genelgenin B. Mesleki Eğitim Kursları Bölümü 11.
maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde;
(1) Kurs düzenlenecek eğitim mekânının, MEB tarafından belirlenen eğitim verilecek mesleğe
göre gerekli asgari standartlara sahip olup olmadığı, il veya ilçe Millî Eğitim müdürlükleri
veya MEB tarafından yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlarca tespit edilir. Bunun mümkün
olmadığının MEB tarafından verilecek resmî yazı ile belgelenmesi halinde, il müdürlüğü
tarafından eğitim mekânının eğitim düzenlenecek mesleğin niteliklerine göre asgari
standartlara sahip olup olmadığına bakılarak, teklif tarihinden önce tutanak ile tespit yapılır.
(2) Üniversiteler ve özel kanunlar ile uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle yetkilendirilmiş
kurumların, eğitim mekânının eğitim verilecek mesleğe göre asgari standartlara uygun
olduğunu kendi mevzuatları uyarınca alınacak belgelerle ispat etmeleri gerekir.
(3) Eğitim mekânının uygunluğuna ilişkin onay belgesinin eğitimin teorik ve/veya uygulamalı
bölümlerini içerecek şekilde hazırlanmış olması gerekir. Eğitimler onaylanmış mekânlar
dışında gerçekleştirilemez.
(4) Eğitim mekânları, kurs süresince gerek görülmesi halinde, il müdürlüğü tarafından eğitim
verilen mesleğe göre asgari standartları koruyup korumadıkları bakımından incelenebilir.
(5) Eğitim verilecek mekânlarda, eğitime katılacak kursiyer sayısı, ilan metninde belirtilen
toplam kursiyer sayısından ve sınıf başına on kişiden az on beş kişiden fazla olamayacaktır.
Teorik ve uygulamalı bölümlerden oluşan eğitimlerde ise bir sınıfta eğitim alması gereken
kişi sayısı belirlenirken uygulama sınıfının kontenjanı esas alınacaktır. Birden fazla eğitim söz
konusu ise aynı zaman diliminde uygulama eğitimi verilmemesi şartıyla, uygulama eğitimi
verilecek sınıf birden fazla eğitim için kullanılabilecektir.
(6) Yönetmeliğin 31. maddesine eklenen “Bir meslek için usulüne göre eğitim mekânı onayı
alınmış ise, eğitim mekânının şartlarında değişiklik olmaması şartı ile aynı meslek için tekrar
eğitim mekânı onayı alınmasına gerek yoktur” fıkrası ile eğitim mekânlarına ilişkin alınan
onaylarda uygulama kolaylığı getirilmiştir. Buna göre bu madde kapsamında bir meslek için
alınan eğitim mekânı onayının süresinin bitmesi durumunda, şartlarda değişiklik olmaması
halinde tekrar onay alınmasına gerek yoktur. Bunun için isteklinin teklif zarfına ekleyeceği
daha önce onaylanmış eğitim mekânı onayının üzerine “… tarihi itibari ile herhangi bir
değişiklik olmadığını taahhüt ederim” ibaresi yazılarak imzalanacak ve kaşelenecektir. Teklif
değerlendirme aşamasında il müdürlüğünce istenilmesi halinde eğitim mekânında yapılacak
kontrolde şartların değiştiğinin tespit edilmesi halinde söz konusu onay kabul edilmeyecektir.
Ancak eğitim devam ederken eğitim mekânında gerekli şartların olmadığı tespit edilirse
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yükleniciden mevzuatta yer alan usule göre bunları düzeltmesi istenilecektir. Aksi durumda
gerekli işlemler yapılacaktır.
(7) Eğitimlerinin en güncel teknoloji ile verilmesi gerekmektedir. Bu bakımından eğitim
mekânında;
S.No

Eğitim Mekanı Altyapısı

Kriterler

1

Sınıf Kapasitesi

En az 10, en fazla 15 kişi

2

Bilgisayar (PC)

Her

kursiyere

bir

düşecek

adet

şekilde

ayarlanmalıdır.
3

Projeksiyon Cihazı

Kurs/eğitim verilecek tüm
sınıflarda

bulunması

zorunludur.
4

Network altyapısı

Kurs/eğitim verilecek tüm
sınıflarda
altyapısının

network
bulunması

zorunludur
5

Jeneratör veya UPS

Eğitim

mekânında

veya

kurs

sınıflarında

bulunması

zorunludur.

Kursiyerlere

dizüsütü

bilgisayar

verilmesi

durumunda jenaratör veya
UPS

bulunması

zorunlu

değildir.

Bu hususlar sözleşme aşamasında ve kurs süresince İŞKUR tarafından kontrol
edilebilecektir.
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(8) Eğitim için gerekli olan bilgisayar donanımı en az aşağıdaki konfigürasyona sahip
olmalıdır:
S. No

PC Donanımı Altyapısı

Kriterler

1

İşlemci

Minimum

i5 işlemci yâ da

üstü
2

Ram kapasitesi

Minimum 8 gb ve üstü,

3

Ekran

Minimum 15 inç ve üstü

4

Disk Kapasitesi

Minimum 500 GB HDD ve
üstü,

5

USB: VAR

Tüm sınıflarda zorunlu

6

Audio In

VAR

7

Audio Out

VAR

8

Ethernet (10/100/1000)

VAR

9

VGA

VAR

10

İşletim Sistemi

Minimum 2010 yılı sonrası ve
üstü işletim sistemleri

11

Network-İnternet bağlantısı

VAR

(9) Yukarıda belirtilen kriterler asgari kriterler olup İstekli tarafından belirtilen eğitim
mekânının asgari kriterlere sahip olduğuna ilişkin taahhütnameyi teklif dosyasına
eklemeleri gerekir.
(10) Sözleşme aşamasında veya daha sonra eğitim mekânının yukarıda belirtilen asgari
kriterleri taşımadığının tespiti halinde, sözleşme imzalanmaz, geçici teminat gelir
kaydedilir, sözleşme imzalandıysa imzalanan sözleşme fesihedilir varsa yükleniciye
ödenen tüm hak edişler yasal faizi ile geri alınır ve kesin teminatı gelir kaydedilir.
Ayrıca böyle bir durumun tespiti halinde yüklenici ile iki yıl süreyle işbirliği yapılmaz.
(11)Ayrıntılı bilgi için Yönetmeliğin 31, Genelgenin B. Mesleki Eğitim Kursları Bölümü 11
maddesinde belirtilen hükümlere bakınız.
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Kursa Katılma Şartları
Madde 22 – Kursa katılma şartları Yönetmeliğin 32 ve Genelgenin B. Mesleki Eğitim
Kursları Bölümünün 12. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddeler çerçevesinde;
1) Kursa katılmak için;
a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
b) 35 yaşını aşmamak,
c) Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
ç) Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak
d) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
e) Emekli olmamak,
f) Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,
g ) Bilişim teknolojileri alanında lisans veya ön lisans mezunu olmak ya da diğer
lisans bölümlerinin sayısal bölümlerinden (fizik, kimya, biyoloji, matematik, istatistik,
uçak teknolojisi, mühendislik bölümleri vb. sayısal alanlar/bölümler) mezun olmak
ayrıca Kurumsal Kaynak Planlaması ve Veri Analizi Mesleğinde İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesinin lisans bölümlerinden mezun olmak,
şartları aranır
(2) Kurum, kursiyer adaylarından durumlarını gösterir belge isteyebilir.
(3) Kurstan yararlanan kursiyerler, kursun tamamlanmasından itibaren altı ay geçmeden
yeni bir kurstan yararlanamazlar.
(4) Eğitimin başladığı tarihten itibaren bir yıl öncesine kadar yüklenicinin, konsorsiyum
veya iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde konsorsiyum ya da iş ortaklığını oluşturan
işyerlerinin çalışanları, bu yükleniciler ile düzenlenen kurslara katılamazlar.
(5) Ceza infaz kurumlarında bulunan ve tahliyesine üç yıldan az süre kalmış olanlar,
Kuruma kayıtlı işsiz olmak şartı hariç bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları
taşımak kaydıyla kurslara katılabilirler. Bu kişilerden kurslara katılanların bilgileri il
müdürlüğü tarafından sisteme girilir.
(6) İşsizlik ödeneği almakta olanların; asgari son çalıştığı işin koşullarını sağlamak,
kişisel kariyer ve statülerine, eğitim, yaş ve sağlık koşullarına uygun bir eğitim olanağı
sağlandığı takdirde eğitime katılmaları gerekir. Geçerli bir neden sunmadan eğitim almayı
kabul etmeyen veya katıldığı eğitimi geçerli neden olmaksızın tamamlamayan kişilerin bu
tarihten itibaren işsizlik ödeneği kesilir.
(7) İşyerlerinde yapılan kurslara; hizmet alımı ya da işbirliği yapılan işyerinin işçileri,
mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamak amacıyla
katılabilir. Sadece çalışanlara yönelik olarak da işbirliği yoluyla kurs düzenlenebilir. Bu
kapsamda düzenlenen eğitimlerde, kurs için gerekli olan eğitici gideri yükleniciye ödenebilir.
Ayrıca, Kurumca tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere yönelik olarak da kurs
düzenlenebilir. Bu fıkra kapsamında düzenlenen kurslara katılan kursiyerlere Kurumca
herhangi bir gider ödenmez ancak kurs bitirme belgesi veya sertifika verilir.
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(8) Kurstan;
a) Askerlik, tutukluluk, hamilelik veya doğum, uzun süreli hastalık, işe giriş ve kursa
devamı engelleyebilecek ikametgâh değişikliği gibi nedenler ile bu Yönetmelikte belirlenen
devamsızlık süresini aşmaları sebebiyle ayrılmak durumunda kalanlar,
b) Durumları kursu takibe elverişli olmadığı için kursla ilişiği yüklenicinin teklifi ve il
müdürlüğünün onayı ile kesilenler,
c) Devam ederken kursun iptal edilmesinden dolayı mezun olamayanlar,
dışında il müdürlüğünce kabul edilen geçerli bir mazereti olmadan ayrılanlar yirmi dört
ay boyunca kurs veya programlardan yararlanamaz.
(9) Kursa katılma şartlarına haiz olmadığı halde kursiyer taahhütnamesi imzalayarak
kursa katıldığı tespit edilen kişilere yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte bu kişilerden geri
alınır.
Kursiyer Sayısı
Madde 23 – Kursiyer sayısı ile ilgili hükümler Yönetmeliğin 33 ve Genelgenin B. Mesleki
Eğitim Kursları Bölümünün 12. Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddeler çerçevesinde;
(1) Kurs sınıfları; eğitici sayısı, eğitim yerinin kapasitesi ve donanımı ile kursa konu
mesleğin özellikleri dikkate alınarak oluşturulur. Bir sınıfın en az on en fazla on beş
kursiyerden oluşması esastır.
(2) Kursiyer sayısının beş kişinin altına düşmesi halinde il müdürlüğünce kurs iptal edilebilir.
Ancak kurs süresinin üçte ikisinin tamamlanması halinde kurs iptal edilmez.
Kursiyerlerin Seçimi
Madde 24 – (1) Kursiyerlerin seçim aşamasında iş ve meslek danışmanları aracılığı ile
kursiyer adaylarına; öncelikle meslek seçimi, meslek değişikliği ya da bir mesleğe uyum
sağlama gibi iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri verilir.
(2) İş ve meslek danışmanlığı hizmetinden faydalanan Kuruma kayıtlı işsizler arasından
tarafsızlık ve fırsat eşitliği ilkesine riayet edilerek asil ve yeteri kadar yedek kursiyer,
yüklenici ve Kurum personeli tarafından birlikte belirlenir.
(3) Yüklenici, kursiyer seçmelerinden önce mülakatlar sırasında seçmede esas alacağı
hususları il müdürlüğüne önceden bildirir.
(4) Dezavantajlı durumda olan kayıtlı kişilere, açılan kursun niteliğine ve kursiyer sayısına
göre, kursa katılmalarında öncelik verilir.
(5) Asil kursiyer sayısının en az yüzde yirmi beşi kadar yedek kursiyer belirlenir.
(6) Asil kursiyerler ile yedek kursiyerlerin isimleri liste halinde il müdürlüğünce uygun
görülen yöntemle kurs başlama tarihinden önce ilan edilir. Geçerli mazereti olmaksızın kursa
başlamayanların ve kursun başlangıcından itibaren onda birlik sürenin içerisinde olmak
kaydıyla ayrılanların yerine yedek listeden yeni kursiyer alınır. Asil kursiyer sayısının
belirlenen yedek kursiyerler ile tamamlanamaması durumunda, eksik kontenjan Kuruma
kayıtlılardan tamamlanır.
(7) Yüklenicinin birinci ve ikinci derece kan hısmı olan kişilerin kursiyer olması durumunda,
bu kişiler toplam kursiyer sayısına ilave edilmez ve bu kişilere ve bu kişiler için yükleniciye
Kurumca herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu durumdaki kişilere iş kazası ve meslek
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hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri Kurumca ödenir, kurs bitirme belgesi veya sertifika
verilir. Bu kişilere ve bu kişiler için yükleniciye ödeme yapıldığının tespiti halinde, bu
ödemelerin tümü yasal faizi ile birlikte yükleniciden geri alınır.
(8) Yüklenicinin mülakata katılacakların tamamını mülakat gününden önce sisteme kayıt
etmesi ve kursa seçilmeyenlerin seçilmeme nedenlerini il müdürlüğüne bildirmesi gerekir.
(9) Yüklenici ile kursiyer arasında özel hukuk kapsamında karşılıklı rıza esası ile, kursun daha
etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeden dolayı İl
Müdürlüğünün herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmaz. Ancak hiçbir şekilde
yüklenici, kursiyerlerden Kurum tarafından finanse edilen eğitim ve istihdam süreci ile ilgili
giderler için ayrıca maddi bedel talep edemez. Sözleşme taslağı imzalanmadan önce İl
Müdürlüğüne Yönetmelik ruhuna ve lafzına aykırılık bakımından değerlendirilmek üzere
gönderilecektir.
(10) Yönetmeliğin 104. maddesine göre Türkiye işgücü piyasasına uyumlarını sağlamak
amacı ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30
uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde geçen ikamet iznine ve
25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik
numarasına, uluslararası koruma başvuru sahibi kayıt belgesine, uluslararası koruma başvuru
sahibi kimlik belgesine, uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesine, geçici koruma
kimlik belgesine veya bunlar yerine geçen numara ve belgelere sahip olan yabancılar, il
müdürlüğünce uygun bulunmak, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda çalışma iznine sahip
olmak ve Kuruma kayıt olmak şartları ile mesleki eğitim kurslarından yararlanabilirler.
Yabancı uyrukluların yukarıda bahsedilen belgelerden herhangi birine sahip olmaması
durumunda kursa katılmalarına izin verilmeyecektir. Bu şartları taşıyan kişileri işyerinde
düzenlenecek kursa katmak isteyen işveren öncelikle yürürlükteki mevzuat kapsamında
çalışma izni alacaktır. Çalışma iznini ibraz edilen kişiler kursa katılarak program
uygulanacaktır. Kesinlikle çalışma izni olmayan kişiler kursa dahil edilmeyecektir.
(11) Detaylı bilgi için Yönetmeliğin 34, Genelgenin B. Mesleki Eğitim Kursları
Bölümünün 12. Maddesine bakınız.
Kursiyer ve Yüklenici Taahhütnameleri
Madde 25- (1) Yükleniciler, kursiyer seçimi aşamasından önce kursiyerlerin istihdam
edilebilecekleri muhtemel işyeri ya da işyerleri, çalışma koşulları, hangi meslekte istihdam
edilebileceği ve çalışma karşılığı alabilecekleri ücretlerin alt ve üst sınırları konusunda
Kuruma taahhütname verirler ve kursa katılmaya hak kazanan kursiyerlere duyururlar. Bu
yükümlülüğü sözlü ve yazılı uyarılara rağmen yerine getirmediği il müdürlüğünce tespit
edilen yükleniciler ile imzalanan sözleşme fesih edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, varsa
yükleniciye yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır ve yüklenici ile on iki ay
boyunca bu Yönetmelik kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz. Hizmet alımı
yöntemi ile düzenlenen kurslarda yüklenici, kursiyerlerin kurs sonrasında istihdam
edilmelerinden yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinin usul ve esasları,
yüklenici ile Kurum arasında imzalanan protokol veya sözleşme ve bu Yönetmelik ile
belirlenir.
(2) Kursiyer olarak seçilenler, hak ve yükümlülüklerini ihtiva eden kursiyer taahhütnamesini
imzalamadan kursa katılamazlar. Kursiyer taahhütnamesinde yer alan hususlara aykırılığın
tespit edilmesi halinde kursiyer yirmi dört ay boyunca bu Yönetmelik kapsamındaki kurs veya
programlardan yararlanamaz
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(3) Detaylı bilgi için Yönetmeliğin 35, Genelgenin B. Mesleki Eğitim Kursları
Bölümünün 13. maddesine bakınız.
Kursların Denetimi ve İzlenmesi
Madde 26- (1) Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, kursların denetimi, 4904
sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Kurulunca yapılır.
(2) Denetim Kurulunca yapılan denetimler ya da Kurum hizmetleri çerçevesinde
gerçekleştirilecek ziyaretler sırasında yükleniciler gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.
(3) Denetim ve ziyaretler sırasında, kursun devam etmesine engel teşkil etmeyen ve kolaylıkla
çözülebilecek sorun tespiti halinde öncelikle yükleniciden sözlü uyarı ile eksikliğin niteliği ve
kursun süresi dikkate alınarak on günü aşmamak üzere verilen süre içinde giderilmesi istenir.
Sözlü olarak verilen uyarılar kurs denetçisi tarafından hazırlanan raporlarda yer alır. Verilen
süre içinde sorunun çözülmediğinin tespiti halinde bu kez yazılı olarak ve on günü aşmamak
üzere süre verilerek sorunun çözülmesi talep edilir.
(4) Uyarılara rağmen aynı sorunun çözülmemesi kursun devamını etkilemeyecek düzeyde ise,
il müdürlüğü yükleniciye yapılacak ödemeleri sorun giderilene kadar durdurur; sorun
giderilmez ise sözleşme veya protokol hükümlerine uyulmadığı gerekçesi ile sözleşme veya
protokol fesih edilir ve varsa ödemeleri yapılmaz, kursiyer zaruri gideri ile kursiyer sigorta
prim giderleri hariç yükleniciye ödenmiş KDV dahil tüm giderler yasal faiziyle tahsil edilir,
teminatın tamamı gelir kaydedilir ve yüklenici ile yirmi dört ay süresince hizmet alımı ve
işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz
(5) Eğitimlerin/kursların daha düzenli ve disiplinli bir şekilde yapılması ve kursiyerlerin
kursa devam durumları ile eğitimlerin uygulanması hakkında ortaya çıkabilecek tereddütlerin
giderilmesi amacı ile eğitim süresince sınıflar yüklenici tarafından teknolojik araçlarla
(kamera, parmak izi, yüz tanıma sistemleri gibi) kaydedilir ve kayıtlar, denetim ve teftiş
sırasında ihtiyaç olduğunda kullanılmak üzere üç yıl boyunca yüklenici tarafından muhafaza
edilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespiti halinde yüklenici ile tespit tarihinden
itibaren yirmi dört ay süresince bu Yönetmelik kapsamında kurs veya program düzenlenmez.
Yönetmeliğin bu fıkrasının uygulanması aşamasında hiçbir şekilde kişisel hayatın gizliliği
prensibini ihlal edecek tutum ve uygulamalar içinde olunamaz. Örneğin kamera ile kayıt
yapılması durumunda, kaydın sadece eğitim mekânı ve eğitim süresi ile sınırlı olması
gereklidir. Yüklenicinin aksi yöndeki davranışlarından Kurum hiçbir şekilde sorumlu
değildir.
(6) Yüklenici, eğitimlerin daha düzenli ve disiplinli bir şekilde yapılması ve kursiyerlerin
kursa devam durumları ile eğitimlerin uygulanması hakkında ortaya çıkabilecek
tereddütlerin giderilmesi amacı ile kursların yürütülmesi sırasında eğitim mekânının hangi
teknolojik yöntemle izleyeceğini (teknik detaylarıyla ayrıntılı olarak) en geç sözleşme
imzalama aşamasında İl müdürlüğüne bildirmek zorundadır
(7) İhtiyaç duyulması halinde kursların izlenmesi ve denetimi için Genel Müdürlük personeli
de geçici olarak görevlendirilebilir.
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(8) Kursiyerler, iş ve meslek danışmanları tarafından kurs süresi ve istihdam sürecinde
izlenerek danışmanlık hizmetlerinden yararlandırılır.
Devam Zorunluluğu ve İlişik Kesme
Madde 27–– (1) Kurslara devam zorunludur. Kurumca kabul edilebilir mazereti olanlara
yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler tarafından izin verilebilir. Ancak doktor raporu
ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında bu izin süreleri, hangi sebeple
olursa olsun toplam kurs süresinin onda birini aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde kursiyerlerin
kursla ilişikleri kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik izin süresinden düşülür.
(2) Kurslara yedek listeden alınan yeni kursiyerler, birinci fıkrada belirtilen çerçevede doktor
raporu hariç kalan sürenin onda biri kadar mazeret izni kullanabilir.
(3) Kursun devamı sırasında ilgi ve yeteneklerinin kursu takibe elverişli olmadığı belirlenen
kursiyerler ile belirlenmiş disiplin kurallarına uymayan kursiyerlerin yüklenicinin teklifi ve il
müdürlüğü onayı ile kursla ilişikleri kesilebilir. Kursiyerlerin ilişik kesme işlemleri yazılı
olarak gerçekleştirilir.
(4) Kursiyerlerin devam durumlarını takip etmek üzere Kurumca hazırlanacak olan devam
çizelgesi kullanılır. Devam çizelgelerinin gereği şekilde doldurulmasından ve ay sonunda il
müdürlüğüne tesliminden yüklenici sorumludur. Kurstan ayrılanlar, yüklenici tarafından aynı
gün içinde il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ayrıca kursiyerlerin devam durumlarının,
yüklenici tarafından haftalık olarak en geç cumartesi günü saat 23:59’a kadar sisteme
girilmesi gerekir. Bu yükümlülüklerin aksatılmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan
yüklenici sorumludur. İl müdürlüğü, yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirip
getirmediğini kontrol eder. Giriş yapılmayan günler ile ilgili girişler il müdürlüğünce
tamamlanır. Kurum, kursiyerlerin devam durumlarını takip için bilgi iletişim teknolojilerini
de kullanabilir.
(5) Yüklenici tarafından, devam çizelgelerinin, kursiyerlerin devam durumlarına ilişkin
kayıtların mücbir sebepler hariç en geç izleyen ayın üçüncü iş gününe kadar Kuruma
iletilmesi gerekmektedir.
(6) Yüklenicinin gerekçeli olarak yazılı talebi ve il müdürlüğünün uygunluk onayı ile kurs
süresince toplamda en fazla 30 gün süre ile kursa ara verilmesi mümkündür. Bu süre içinde
kursiyere ve yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmaz ve kursiyer için sigorta primleri
ödenmez.
Devam Durumlarının Sisteme Girilmemesi
Madde 28- (1) Yönetmeliğin 95. maddesine göre, katılımcı ve kursiyerlerin devam
durumlarının yükleniciler tarafından Yönetmelikte belirlenen sürelerde sisteme girilmemesi
durumunda kursiyer veya katılımcılar için Kurum tarafından ödenen zaruri gider ve sigorta
prim giderleri ile bu giderlere ilişkin olarak ödenen tüm ceza ve mali yükümlülükler
yükleniciden tahsil edilir.
(2) Söz konusu durumun tespit edilmesi halinde ilgili mevzuatı gereğince yüklenicinin
yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeni ile Kurum tarafından yapılan ödemeler ile mali
yükler, ilgili mevzuatı gereğince yükleniciden tahsil edilir veya varsa hak edişlerinden
mahsup edilir.

43
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.iskur.gov.tr adresinden b0e2b1e7-8e46-4b67-b007-d8d5f5d10500 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Sınav ve Belgelendirme
Madde 29- (1) Sınav ve Belgelendirme İşlemleri Yönetmeliğin 39, Genelgenin B.
Mesleki Eğitim Kursları Bölümünün 16.3 Maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde
yapılacaktır.
(2) Yönetmeliğin 28, Genelgenin B. Mesleki Eğitim Kursları Bölümünün 10.
Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde İlan metni ile Şartnamenin 3. maddesinde
belirtilen programlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkili birimleri ve Üniversite tarafından
onaylanmıştır.
(3) (1) 5544 sayılı Kanun çerçevesinde, mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde
açılan kurslarda yüklenici, sınav, ölçme ve değerlendirme ile belgelendirme işlemlerini sınav
ve belgelendirme konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yaptırır. Yüklenici,
kursun sona ermesinden itibaren en geç on işgünü içinde sınavın yapılmasını temin etmek için
gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu şekilde yapılacak sınav, ölçme ve
değerlendirme ile belgelendirme işlemleri, MYK tarafından belirlenmiş ilgili mevzuat
çerçevesinde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun prosedürlerine göre yapılır.
Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak sınav, ölçme ve değerlendirme
sonucunda başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgeleri verilir.
(4) Mesleki yeterlilik belgesi verilemeyen mesleklerde açılan kurslarda, kursiyerlerin eğitim
sonundaki başarı durumları, eğitimin özelliğine göre yüklenici tarafından yapılacak yazılı
ve/veya uygulamalı sınavlarla belirlenir. Sınavın ayrıca bir komisyon kurulmaksızın kursun
son günü yapılması zorunludur. Ancak il müdürlüğünün onayı olması halinde sınav, eğitimin
sona ermesini takip eden on gün içinde yapılır. Sınavın bu şekilde yapılması durumunda,
sınav yeri, tarihi, süresi ve yöntemi sınavdan en az on gün önceden duyurulur. Sınavın,
merkezi olarak yapılması halinde il müdürlüğü personelinin katılma şartı aranmaz. Sınav
sonuçlarının beş işgünü içinde açıklanması gerekir. Mazeretsiz olarak sınava katılmayan
kursiyerler başarısız sayılır. Sınava katılamayanlardan mazereti il müdürlüğünce kabul
edilenler en geç beş gün içinde mazeret sınavına alınır. Sınav sonucuna ilişkin itirazlar
sonucun açıklanmasından itibaren üç işgünü içinde sınavı yapan kurum ve kuruluşa yapılır.
İtirazlar üç işgünü içinde sonuçlandırılır. Kursu başarıyla tamamlayanlara il müdürlüğü ve il
veya ilçe Millî Eğitim müdürlüğü veya üniversite tarafından ilgili mevzuat gereğince kurs
bitirme belgesi veya sertifikası verilir.
(5) Özel kanunlar ve uluslararası sözleşme veya anlaşmalarla izin verilen kurum veya
kuruluşlar ve üniversiteler ile düzenlenecek kurslara konu mesleğin, mesleki yeterlilik belgesi
verilebilen mesleklerden olması halinde, bu maddenin birinci fıkrasına göre, aksi halde bu
yüklenicilerin kendi mevzuatlarına göre sınav ve belgelendirme işlemleri yapılır.
(6) Kurs sonunda yapılacak sınav sonuçları, yüklenici tarafından sisteme girilecek,
sonlandırma işleminin yapılabilmesi için sınav tutanağı yazı ekinde sınav tarihinden itibaren
beş gün içerisinde yazılı olarak Kuruma teslim edilecektir.
(7) Yüklenici ayrıca kurs süresince her bir kursiyeri mutlaka en az bir uluslararası sertifikalı
sınava sokmak ve orijinal yayın vermek zorundadır. Yüklenici belirlenecek standart içerikler
kapsamında hangi uluslararası teknoloji sahibi kurumun (vendor) teknolojileri ile eğitim
vereceğini, eğitim süresince birden az olmamak üzere hangi uluslararası sınavları yapacağını,
hangi orijinal yayınları vereceğini ve hangi uluslararası sertifikasyonu kazandıracağını
sözleşme imzalamadan

önce İdareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ancak kurs
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uygulama sürecinde uluslararası teknoloji sahibi kurumun (vendor) değiştirmek istemesi
durumunda ilgili gruba ait kurs başlamadan önce İdareye yazılı olarak bildirmek zorundadır.
(8) Yüklenici ayrıca uluslararası sınav-sertifika ve orijinal yayın için Kurumdan ve
kursiyerden hiçbir şekilde ücret talep etmeyecektir.
(9) Düzenlenen kursa ait son hak ediş ödemesi, kursiyerlerin bu maddenin 7. fıkrasında
belirtilen uluslararası yetkili kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara girdiğine dair belgelerin
yüklenici tarafından idareye teslim edilmesinden sonra ödenecektir. Ancak uluslararası
sertifika sınavının bu maddede belirtilen MEB veya Üniversite sınavından önce yapılması
durumunda son hak ediş ödemesi kursiyerlerin MEB veya Üniversite tarafından düzenlenen
belgelerin kursiyerlere verilmesinden sonra yapılır.
(10) Kurs süresince eğitim için gerekli olan eğitim materyalinin kesinlikle orijinal ürünler
olması gerekli olup, fotokopi ürünler kullanılması veya kursiyerlere verilmesi yasaktır. Ayrıca
orijinal ürünün içeriğinin teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı hali ile yabancı dilde veya
Türkçe olması mümkündür. Yüklenicilerin eğitim materyali olarak e-öğrenme modüllerini
ihtiva eden programları kullanmaları mümkündür. Eğitim materyalinin elektronik ürünler
olması durumunda her bir kursiyerin dijital içeriklere erişebileceği özel şifrelerin verilmesi
esastır. Söz konusu ürünler, kurs süresince ilgili modüller başlamadan verilmelidir.
(11) Yüklenici, uluslararası sınav/sertifika ve orijinal yayın ile ilgili yükümlülüklerini yerine
getirmediği takdirde;
a ) Sözleşme aşamasında ise teklifi reddedilerek geçici teminatı Kuruma (idare) gelir
kaydedilecek ve hakkında iki yıl süreyle yaptırım uygulanacaktır.
b ) Sözleşme imzalanması halinde ise kurum tarafından ödenen tüm hak edişler yasal faizi ile
birlikte Kuruma (İdareye) geri ödenecek, kesin teminatı idarece gelir kaydedilerek hakkında
iki yıl süreyle yaptırım uygulanacaktır.
(12) Yüklenici orijinal yayınların kursiyerler tarafından teslim alındığına dair liste ile
kursiyerlerin uluslararası sertifika sınavına girdiğine dair listeyi idareye bildirmekle
yükümlüdür.
İstihdam Yükümlülüğü
Madde 30- (1 ) Teklif çağrısı kapsamında uygulanacak projelerde hizmet sağlayıcıların en az
yüzde elli istihdam taahhüdü vermesi gerekmekte olup, bu taahhüdün hiç yerine
getirilmemesi, eksik yerine getirilmesi veya sonradan yerine getirilmesi halinde Kurum
mevzuatının ilgili hükümleri geçerli olacaktır.
(2) Kurslarda istihdam yükümlülüğünün kısmen yerine getirilmesinde ve/veya istihdam
edilenlerin ayrılması durumunda; istihdam yükümlülüğünün, kursiyerler arasından, yeterli
olmaması halinde, yüklenicinin yazılı talebi sonucunda il müdürlüğünce en geç beş işgünü
içinde gönderilen liste dikkate alınarak aynı veya yakın mesleklerde eğitim almış kişiler
öncelikli olmak üzere, Kuruma en geç istihdamın başlama tarihi itibariyle kayıt olmuş kişiler
arasından tamamlanması gereklidir. Buna rağmen istihdam edilecek kişi bulunamaması
halinde, Kuruma en geç istihdamın başlama tarihi itibariyle kayıt yaptırılmak şartı ile diğer
işsizler arasından yüklenici tarafından tespit edilen kişilerin istihdamı kabul edilebilecektir.
Sözleşme kapsamında düzenlenen kurslara katılan kursiyerler hariç olmak üzere bu şekilde
istihdam edilecek kişi sayısı, kesinleşen kursiyer sayısının yüzde yirmi beşini hiçbir surette
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geçemeyecektir. İl Müdürlüğünden liste talep edilen süre ile İl Müdürlüğünce liste
gönderilmesi arasında geçen süre istihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirlenen
süreye ilave edilecektir. Ayrıca, İl Müdürlüğünce hizmet sağlayıcılara gönderilecek listelerde
aynı sözleşme döneminde bu Genelge kapsamında düzenlenen kurslara katılan kursiyerlere
yer verilmeyecek ve istihdam edilen kişilerin sadece bir kurs için istihdamı kabul edilecektir.
(3) Kursiyerler arasından veya kurs dışından istihdam edilen bütün kişilerin Türk Meslekler
Sözlüğündeki dörtlü birim grup koduna uygun olarak istihdam edilmeleri zorunludur. Ancak,
İl müdürlüğünce sözleşmede belirtilmek şartı ile Türk Meslekler Sözlüğündeki kurs
düzenlenen mesleğin bulunduğu benzer dörtlü birim grubu içerisinde yer alan mesleklerde de
kursiyerlerin istihdam edilmeleri de kabul edilecektir. Bu şekilde hazırlanarak benzer meslek
kodları belirtilen sözleşmelerde daha sonradan meslek kodu değiştirilmesi ya da ilave meslek
kodları eklenmesi mümkün değildir.
(4) Kursiyerlerin en az yüzde ellisi, kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç
yüz yirmi gün içinde işe başlatılmak şartı ile yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili
kurs günü kadar istihdam edilir.
(5) Fiili kurs süresinin 1/10‘luk süresinden sonra veya kurs sona erdikten sonra
gerçekleştirilen istihdamın geçerli bir istihdam olarak kabul edilebilmesi için istihdamın yüz
yirmi günden az olmamak üzere en az fiili kurs günü kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
(6) Kursiyerlerin en az yüzde ellisinin, kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en
geç yüz yirmi gün içerisinde işe başlatılmak şartı ile yüz yirmi günden az olmamak üzere en
az fiili kurs günü kadar istihdam edilmesinden yüklenici sorumludur. Yükleniciler, işe
yerleştirdiği kursiyerlerin veya diğer kişilerin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, işe yerleştirilen
işyerinin isim ve iletişim bilgiler ile Kurum tarafından istenecek diğer bilgileri işe yerleştirme
tarihinden itibaren (bu tarih dahil) en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak Kuruma bildirmek
zorundadır. İstihdam yükümlülüğünün fiili kurs süresinin en fazla üç katı kadar sürede
tamamlanması gerekmektedir. Süresi yüz yirmi günden az olan kurslar için bu süre üç yüz
altmış gün olarak uygulanır
(7) İstihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.
(8) İstihdam edilmiş olmalarına rağmen istihdam süresi tamamlanmadan ayrılan kursiyerin
yerine süresi içinde istihdam edilen kursiyer, ayrılan kursiyerden kalan süreyi tamamlar.
(9) İstihdam yükümlülüğü, kesinleşen kursiyer sayısına göre tespit edilir. İstihdam edilmesi
gereken kişi sayısı; kesinleşen kursiyer sayısının, istihdam yükümlülük oranı ile çarpımı
sonucu bulunacak sayıdır. Bu çarpım sonucu bulunacak kesirli rakamlar, tama iblağ olunur ve
yüklenicinin istihdam etmesi gereken kişi sayısı bu şekilde belirlenir.
(10) Kursiyerlerin, yüklenici taahhütnamesine ve kişinin ikametgah, öğrenim durumu,
cinsiyet, yaş gibi niteliklerine uygun olarak kendilerine teklif edilen en az üç iş teklifinden
birini kabul etmesi gerekir. İl müdürlüğünce kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın
teklif edilen işi kabul etmeyen veya istihdam edildiği işten mazeretsiz olarak ayrılan kursiyer,
yirmi dört ay süresince kurs ve programlardan yararlanamaz.
(11) İstihdam edilecek kişilerin yazılı olarak rızası alınmak ve eğitim alınan meslekte
istihdam edilmek şartları ile yükleniciler, bu kişileri başka ilde veya yurt dışında işe
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yerleştirme hizmetine dair ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak kaydıyla başka ülkede
istihdam edebilirler.
(12) Özel sektör işyerleri ile düzenlenen kurslarda; istihdam yükümlülüğünün yerine
getirilebilmesi için kursiyerlerin yükleniciye bağlı işyeri veya işyerlerinde istihdam edilmesi
gerekir. Diğer yükleniciler ile bunların birlikte kurdukları konsorsiyumlar ve iş ortaklıkları,
kursiyerleri kendi bünyelerinde istihdam etmek suretiyle istihdam yükümlülüğünü yerine
getiremez. Özel sektör işyerlerinin kendi aralarında kurdukları konsorsiyumlarda istihdam
yükümlülüğü bu işyerlerinin herhangi birinde yerine getirilebilir. Özel sektör işyerleri ile
diğer hizmet sağlayıcıların birlikte kurdukları konsorsiyumlarda ise istihdam yükümlülüğü
sadece özel sektör işyerinde yerine getirilir.
(13) Kursun başlama tarihinden önceki bir yıl içerisinde çalışmış oldukları işyerinde işe
yerleştirilenler istihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi hesaplanırken dikkate alınmazlar.
(14) Sözleşme veya protokol gereğince birden fazla grup halinde yürütülen eğitimlerde,
istihdam yükümlülüğü her bir grup için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Buna göre her bir grup
için istihdam taahhüt oranının hesaplanması ve bunların istihdamlarının yerine getirilmesi ayrı
ayrı değerlendirilecektir.
(15)Projeler kapsamındaki mesleki eğitim kurslarına ilişkin eğitim ve istihdam sürecinin
uygulanmasında, Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi ile
işbu Genelge eki teklif çağrısında yer alan usul ve esaslar geçerli olacaktır.
(16) Detaylı bilgi için Yönetmeliğin 40 ve Genelgenin B. Mesleki Eğitim Kursları
Bölümünün 15. Maddeleri ile Bilişim Genelgesine bakınız.
İstihdam Yükümlülüğünün Eksik ve Hiç Gerçekleşmemesi Durumu
Madde 31- (1) İstihdam yükümlülüğünün;
a) Süresi içinde hiç yerine getirilmemesi halinde; kursiyerler için ödenen sigorta primleri ve
kursiyer zaruri giderleri hariç, yükleniciye yapılan KDV dahil tüm giderler yasal faizi ile
birlikte alınır, varsa teminat gelir kaydedilir ve yüklenici ile yirmi dört ay süresince hizmet
alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.
b) Süresi içinde eksik gerçekleştirilmesi halinde; ödenen sigorta primleri ve kursiyer zaruri
giderleri hariç, KDV dahil toplam kurs giderinin, istihdam edilmesi gereken kursiyer sayısına
bölünmesi ile bulunan kişi başı ortalama maliyetin istihdam edilmeyen kursiyer sayısı ile
çarpımı sonucu bulunan tutar, yükleniciden geri alınır veya varsa bunların alacaklarından
mahsup edilir. Geri alınacak ve/veya mahsup edilecek tutar, toplam kurs giderinden fazla
olamaz. Yasal faiz bu hesaplamanın dışında tutulur. Ayrıca istihdam edilmeyen kursiyer
sayısının, istihdam edilmesi gereken toplam kursiyer sayısına oranı kadar teminat miktarı
gelir kaydedilir ve yüklenici ile on iki ay süresince hizmet alımı ve işbirliği kapsamında
sözleşme veya protokol imzalanmaz.
c) Süresi geçtikten sonra gerçekleştirilmesi halinde; yükümlülüğünü yerine getiren
yüklenicinin durumunu belgelemesi ve konunun değerlendirilerek uygun bulunması halinde
yüklenici ile hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol yapılmamasına
ilişkin yaptırım il müdürlüğünce sistem üzerinden kaldırılır. Bu hususa ilişkin durum tutanak
ve eki belgelerle dosyada muhafaza edilir. Gelir kaydedilen teminat iade edilmez. Bu fıkranın
(a) ve (b) bentlerindeki mali yaptırımlar ise saklıdır.
(2) Detaylı bilgi için Yönetmeliğin 40 ve Genelgenin B. Mesleki Eğitim Kursları Bölümünün
15. Maddelerine bakınız.
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Kurs Giderleri
Madde 32 – (1) Kurs giderleri;
a) Hizmet alımı ile gerçekleştirilen kurslarda hizmet alım bedelinden,
b) İşbirliği yöntemi ile gerçekleştirilen kurslarda eğitici ve temrin giderlerinden,
c) Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen ve eğitime katıldıkları fiili gün üzerinden
kursiyerlere ödenen zaruri giderlerden,
ç) Kursa devam edilen süre içerisinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği
ödenecek sigorta primlerinden,
d) Genel Müdürlükçe uygun bulunacak diğer giderlerden,
oluşur.
Yükleniciye Yapılan Ödemeler
Madde 33- (1) Yükleniciye yapılan ödemelerde, fiili kursiyer sayısı esas alınır. Kursun
uygulandığı takvim ayı içerisinde kursiyerlerce alınan toplam kurs ders saati ve kursiyer başı
ders saat maliyetinin kursiyer sayısı ile çarpılmasıyla bulunan meblağ üzerinden ödeme
yapılır. Kursiyerlerin eğitime katılmadıkları günler hesaplamaya dahil edilmez.
(2) Ödemeler, aylık hak edişler halinde yapılır. Ödeme gerekli değerlendirmeler yapıldıktan
sonra 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik
Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler karşılığında gerçekleştirilir.
Son ayın hak ediş ödemesi ise kursiyerlerin belgelerini almalarından sonra yapılır. Aylık hak
ediş ödemelerinin yapılabilmesi için yüklenici tarafından vergi, SGK primi, prime ilişkin borç
ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına ilişkin belge ibraz
edilmesi gerekir.
(3) Düzenlenen kursa ait son hak ediş ödemesi, kursiyerlerin şartnamenin 29.
maddesinde belirtilen uluslararası yetkili kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara
girdiğine dair belgelerin yüklenici tarafından idareye teslim edilmesinden sonra
ödenecektir. Ancak uluslararası sertifika sınavının Şartnamenin 29. Maddesinde
belirtilen MEB veya Üniversitenin yapacağı sınavdan önce yapılması durumunda son
hak ediş ödemesi kursiyerlerin MEB veya Üniversite tarafından düzenlenen belgelerin
kursiyerlere verilmesinden sonra yapılır.
(4) Vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuat gereğince
hesaplanacak KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp bu vergi tutarı Kurum tarafından
yükleniciye ödenir.
(5) Hak ediş ödemeleri banka veya PTT hesabı üzerinden yapılır. Kurum ödeme yapılacak
banka ve şubesini ya da PTT bürosunu belirlemeye yetkilidir. Kurumca belirlenen banka
şubesi ya da PTT bürosunu kabul etmeyenler ödeme konusunda herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.
Kursiyer Zaruri Giderlerinin Ödenmesi
Madde 34 –(1) Kurslara katılan kursiyerlerin her birine, katıldıkları her tam fiili eğitim günü
için, miktarı Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen kursiyer zaruri gideri ödenir. Yarım gün
veya daha az süre ile kursa katılmış olan kursiyerlere bu günler için ödeme yapılmaz.
(2) Kursiyerlere yapılacak ödemeler, il müdürlükleri tarafından Kurumun belirleyeceği banka
veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilir.
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(3) Herhangi bir nedenle kurstan ayrılan ve/veya ilişiği kesilen kursiyerlere eğitime katılmış
oldukları gün üzerinden kursiyer zaruri gideri ödenir.
(4) 18 yaşından küçük kursiyerler ile zihinsel engellilere yönelik olarak düzenlenen kurslarda
kursiyerlere yapılacak ödemeler, veli veya kayyum veya vasileri tarafından kursiyerler adına
banka veya PTT aracılığı ile yapılır.
Kursiyer Sigorta Prim Giderlerinin Ödenmesi
Madde 35- (1) Düzenlenen kurslarda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu 5 inci madde 1. fıkra (e) bendi gereğince ödenmesi gereken primler Kurumca ödenir.
Kursiyerlerin Sigorta İşlemleri
Madde 36- (1) Kurs/program süresince kursiyer/katılımcılar adına kısa vadeli sigorta kolları
kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı primleri SGK belge türü “46” koduyla SGK’ya
Kurum tarafından yatırılmak suretiyle karşılanır. Söz konusu işlemlerin usulüne uygun
şekilde yapılabilmesi için, il müdürlüklerinin kurs ve programların açılması, asıl ve yedek
kursiyer/katılımcı seçimi, yedekten asil listeye alınan kursiyerlerin/katılımcıların onaylama
işlemleri kurs/programın başladığı takip eden ayın 8’ine kadar kurs/program sorumlularınca
yapılması gerekmektedir. Kursiyer/katılımcıların tescil işlemleri kurs/programın başlangıç
tarihini izleyen ayın 10’unda SGK’ya toplu olarak bildirilmesi nedeni ile bireysel tescil işlemi
yapılamamaktadır. Ancak iş kazası ve meslek hastalığı olması durumunda kazaya ilişkin
belgelerle birlikte bilgi verilmesine müteakip erken tescil işlemi yapılabilmektedir. Bu
nedenle kursiyerlerin/katılımcıların tescil (işe giriş) işlemi SGK’ya bildirilemediğinden olası
iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında kurs/program sorumluların asli sorumluluğu
bulunmaktadır. Listesi onaylanan kurs/programlara katılan kursiyerlerin sigorta tahakkuk
işleminin yerine getirilebilmesi için devam durumlarının sisteme kurs/programın başlangıç
tarihini izleyen ayın 15’ine kadar girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
kursiyer/katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık nedeni ile sigorta
hizmetlerinden hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eşi, anne, baba,
çocuk) sağlık hizmetlerinden faydalanmamakla birlikte ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı
süresi boyunca SGK’ca ödenmekte olan İş Göremezlik Ödeneğinin alınması mümkün
değildir.
SGK ile İlgili Hususların Tespiti
Madde 37- (1) Yüklenici, imzalanan sözleşme nedeni ile ortaya çıkan vergi, SGK primi,
resim ve harçlardan dolayı meydana gelen yükümlülükleri süresi içinde yerine getirmekle
mükelleftir. Bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair dekont veya makbuzları
Yetkili Hizmet Merkezine yazı ekinde göndermek zorundadır
(2) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde/Hizmet Merkezinde görevli personel veya
Denetim Kurulunca görevleri sırasında SGK mevzuatına aykırı durumların tespit edilmesi
veya öğrenilmesi halinde en kısa zamanda durum yazı ile SGK İl Müdürlüklerine
bildirilmelidir.
(3) Yüklenici, 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankalar ve
Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve
Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğin “Kamu İdarelerinin
Yükümlülükleri” başlıklı üçüncü bölümünün 9. maddesinin 5. bendi ile 32 ve 33.
maddelerinde belirtilen iş ve işlemlerin Türkiye İş Kurumu tarafından yapılabilmesi
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için, sözleşme kapsamında eğitici gideri ödenen kişilerin kimlik bilgileri, işe başlama
tarihi, işten ayrılış tarihi ve işyeri unvanı ve adres bilgileri süresi içerisinde İŞKUR
Yetkili Hizmet Merkezine göndermekle yükümlüdür.
Kimlik Kartları
Madde 38- (1) Eğitim süresince, kursiyer, katılımcı ve eğiticilere imza karşılığı sistem
üzerinden alınan ve Kurum onaylı ve ilgili kişilere ait fotoğrafın yer aldığı kimlik kartları
(EK-31) verilir. Kişiler bu kimlik kartlarını kurs ve program süresince kullanmak ve denetim
ile ziyaretler sırasında istenmesi halinde ilgili görevlilere göstermek ya da vermekle
yükümlüdürler. Yükleniciler, bu yükümlülüğün yerine getirilmesine ilişkin tedbirleri almak
zorundadır. Kimlik kartlarının bastırılmasından yüklenici sorumludur. Yüklenici bunun
için ayrıca kursiyerlerden ve idareden herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.
Tanınırlık
Madde 39- (1) Yönetmeliğin 97. maddesi çerçevesinde yüklenici, eğitim programının
başladığı ilk gün itibarıyla ve program süresince yürütülen tüm faaliyetlerde kurs/ program/
projenin ve Kurumun tanınırlığına ve görünürlüğüne ilişkin önlemleri almak ve bu
çerçevedeki iş/işlemleri yürütmek zorundadır. Programın uygulanması sırasında Kurumun
tanınırlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekten yüklenici sorumludur. Kurum personelince ve
Denetim Kurulunca yapılacak çalışmalarda yüklenicinin tanınırlık ve görünürlük konusunda
yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği kontrol edilecektir. Bu hususlara ilave olarak
programa ilişkin herhangi bir şekilde yazılı, görsel, işitsel, sanal ve benzeri yollarla haber,
bildiri, duyuru, çağrı vb. yapılması durumunda programın finansmanının Türkiye İş
Kurumunca sağlandığı hususuna görülür ve anlaşılabilir şekilde değinilecektir.
(2) Tanınırlıkla ilgili olarak yüklenici tarafından yerine getirilmek üzere;
a) Kurs/programın uygulandığı sınıf, salon, atölye, işyeri ve benzeri kapalı alanların
girişlerine A4 ebadından küçük olmamak üzere İŞKUR logosunun bulunduğu
“BURADA … MESLEĞİNDE DÜZENLENEN EĞİTİM, TÜRKİYE İŞ
KURUMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR” ibaresinin yer aldığı
levha asılacaktır.
b) Kurs/programın düzenlendiği bina girişine A4 ebadından küçük olmamak üzere
İŞKUR logosunun bulunduğu “BU BİNADA … MESLEĞİNDE DÜZENLENEN
EĞİTİM, TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR”
ibaresinin yer aldığı levha veya kursun düzenlendiği binanın ana caddeye bakan
cephesine İŞKUR logosunun bulunduğu A2 ebadından küçük olmamak üzere “BU
BİNADA … MESLEĞİNDE DÜZENLENEN EĞİTİM, TÜRKİYE İŞ KURUMU
TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR” ibaresinin yer aldığı afiş
asılacaktır. Ancak bina girişine çeşitli sebeplerle bu afişin asılmasının mümkün
olmaması halinde eğitim yapılan alanın girişine 50*100 cm ebadında aynı
özelliklerdeki tanıtıcı materyal asılacaktır.
c) Kurs/programın işbirliği kapsamında düzenlenmesi halinde ibare “BURADA
DÜZENLENEN … EĞİTİMİ TÜRKİYE İŞ KURUMU VE … İŞBİRLİĞİNDE
DÜZENLENMEKTEDİR” şeklinde olacaktır.
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d) Levha(lar) ve afiş(ler)de yer alan logo ve ibareler levha ve afiş(ler)in büyüklüğüyle
orantılı olarak görülür ve anlaşılır şekilde yazılacaktır.
(3) Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmesi şartı ile tanınırlık için yüklenici, il
müdürlüğünün izni ile farklı tanıtım materyali kullanabilir.
(4) Tanınırlıkla ilgili materyalin yüklenici/işveren tarafından hazırlanmasının mümkün
olmaması halinde; il müdürlüğünce hazırlanır ve maliyeti yüklenicinin hak edişinden mahsup
edilir.
(5) Yüklenici ve işbirliği yapılan kuruluşların buradaki kuralları uygulamaması veya gerektiği
gibi uygulamaması sonucu Kurumun maddi/manevi zarar görmesi veya zarar görme
ihtimalinin doğması halinde Kurum, ilgili materyallerin toplatılması da dâhil bütün tedbirleri
alabilir. Bu durum nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar ve sorumluluk yüklenicilere
aittir.
(6) Tanınırlık işlemleri, Genel Müdürlük tarafından tanınırlık konusunda yayımlanan kılavuz
ve benzeri belgelerdeki kurallara uygun olarak yürütülecektir.
Elektronik Ortamda Bildirim
Madde 40- (1) Yönetmeliğin 102. maddesine göre, Genel Müdürlük, kurs ve programlara
ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin bir bölümünü ya da tamamını
elektronik ortamda gerçekleştirebilecektir. İş ve işlemlerin elektronik ortamda
gerçekleştirilmesi durumunda kurum veya kuruluşlar ve hizmetlerden yararlanacak kişiler
istenilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda vermekle yükümlüdür.
(2) Bu kapsamda yüklenici ve işverenlerden Yönetmelik ve bu genelgedeki
yükümlülüklerinden uygun olanlarını il müdürlükleri elektronik araçlar (elektronik kayıt
araçları, elektronik posta gibi) vasıtası ile alabilecektir.
Kurslarda Üretilen Ürünlerin Değerlendirilmesi
Madde 41-(1) Kurslarda üretilen ürünlerden tanıtım ve hediyelik eşya niteliği taşıyan
ürünlerden istenilen miktar ve içeriktekiler, yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olmak
kaydıyla, ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluş temsilcilerine hediye olarak verilmek
veya sergilenmek üzere Genel Müdürlük tarafından istenilmesi halinde yükleniciler tarafından
bedelsiz olarak İl Müdürlüğüne teslim edilir.
Güvenlik İlkeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği
Madde 42- (1) Yüklenici kurs ve programların uygulanması sırasında iş sağlığı ve güvenliği
açısından gerekli önlemleri almak, buna ilişkin tüm araç ve gereçleri bulundurmak ve iş
kazası ve meslek hastalıklarında resmi kurumlara yapılması gerekli bildirimleri süresi içinde
yapmak yüklenicilerin sorumluluğundadır. Yükleniciler iş kazası meydana gelmesi halinde
resmî kurumlara yapılması gereken bildirimleri süresi içinde yapmakla ve durumu il
müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
(2) İş kazası, 5510 sayılı Kanunun 13. maddesinde tanımlanmış olup aynı maddeye göre,
Kanunun 5. maddesinin (e) bendinde belirtilen sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde ise,
eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk
kuvvetlerine derhal, yüklenicinin bağlı olduğu SGK birimine en geç kazadan sonraki üç iş
günü içinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek
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hastalığı bildirim formunun doldurularak bir üst yazı ile birlikte (yazı içeriğinde İŞKUR
kursiyer/katılımcısı olduğu belirtilerek) elden veya iadeli taahhütlü olarak bildirmek
zorundadır. Aksi takdirde SGK’dan gelebilecek yaptırımlar yüklenicinin sorumluluğundadır.
Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin belge ve bilgilerin bir sureti de yüklenici
tarafından Kurumumuza bildirilmek zorundadır. Bildirim için tanınan sürede resmi tatil
günlerine rastlayan günler üç iş günü hesabında dikkate alınmaz.
(3) Buna göre söz konusu kursiyer/katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı primlerini
ödeme yükümlüsü İŞKUR olsa da işveren statüsü yüklenicide olduğundan bildirim
yükümlülüğü de yüklenicidedir. Kurum tarafından yürütülmekte olan kurs ve programlar
sırasında meydana gelen ve 5510 sayılı Kanun kapsamında tanımlanan iş kazalarında,
yüklenici söz konusu kazayı derhal kolluk kuvvetlerine bildirmek ve durumu tutanak altına
aldırmak zorundadır. Kazadan itibaren en geç 3 iş günü içinde ise “İş Kazası ve Meslek
Hastalığı Bildirim Formu” kullanılarak durumu SGK’ya ve yine aynı süre içinde İŞKUR’a
bildirmekle mükelleftir. Bu konularda süre tahdidi olması nedeni ile yüklenicilerin bu konuda
il müdürlükleri tarafından uyarılması gereklidir.
(4)Buna göre kurs ve programlar sırasında yüklenicinin/işverenin bu sorumluluğunu yerine
getirip getirmediği il müdürlüğünce yapılacak denetimlerde kontrol edilecektir.
Raporlama
Madde 43- (1) Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından itibaren her ay düzenli olarak kurs
ile ilgili kaydedilen gelişmeleri, varsa sorunlar ve çözüm önerileri, muhtemel riskleri vb.
hususları içeren ara raporu idareye sunmakla yükümlüdür. İlgili ayın ara raporu takip eden
ayın 15’ine kadar idareye verilir.
(2) Yüklenici, istihdam sürecinin tamamlanmasına müteakip kurs uygulama süreci, başarı
hikâyeleri, kursiyerlerin istihdam süreci, kursun işgücü piyasasına etkisi vb. hususları içeren
Nihai Raporu idareye sunmakla yükümlüdür. Nihai rapor yüklenicinin istihdam süresinin
tamamlanmasına müteakiben bir ay içerisinde idareye verilir.
Diğer Hükümler
Madde 44- (1) İş bu şartname, Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Değişiklikler
İşlenmiş Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi (2016/1) ve Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını
Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Mesleki Eğitimlerin
Düzenlenmesine İlişkin Genelge hükümleri esas olarak hazırlanmıştır. Adı geçen yönetmelik
ve genelgeler bu şartnamenin ayrılmaz bir parçası olup şartnamede hüküm bulunmayan
hallerde yönetmelik ile genelge ve eklerinde yer alan hükümleri geçerlidir.
(2) Bu teklif çağrısında belirtilen hususlar, Yönetmelik ve Genelgeye aykırı olmamak şartı ile
işgücü piyasasının ihtiyaçları, bütçe imkânları gibi kriterler çerçevesinde değiştirebilir. Bu
durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz
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Ekler:
1- Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
2- Değişiklikler İşlenmiş Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi (2016/1) ve Ekleri
3- Dijital
Ekonominin
İhtiyaçlarını
Karşılayacak
Nitelikli
İşgücünün
Yetiştirilmesine Yönelik Mesleki Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelge
ÖNEMLİ NOT: İstekliler tarafından doldurulması gereken belgelerden bazıları aşağıda
örnek olarak verilmiştir. Genelge ve Eklerinin tamamına
http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/ihaleler.aspx?kid=1
http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/mevzuat.aspx linkinden ulaşılabilir ya da İl
Müdürlüğümüzün ilan metninde belirtilen adresinden temin edilebilir.
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EK-5/a: İş Ortaklığı Beyanname Örnekleri (2016/1 Sayılı Genelge Eki)
T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAME ÖRNEĞİ4
Hizmet alımına konu meslek :
İlan tarihi

:

…………… Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi tarafından hizmet alımına
konu bulunan …………… mesleğine ilişkin eğitim işine müşterek teklif vermek ve söz
konusu iş uhdemize verildiği takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile,
özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İşin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi,
sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek …………… İl Müdürlüğüne
verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı]’dır.
Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, idare tarafından pilot
ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş olduğumuz
müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca
müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot
olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam
yetkili olacağını, her birimizin akit olunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek
işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin
yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar
kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin fesihi, kesin
teminatın gelir kaydı hususlarında …………… Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet
Merkezinin yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına
dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı,
tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi
durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin
bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul
ve taahhüt ederiz.

Sıra no

Ortağın adı ve
soyadı/ticaret unvanı

Ortaklık oranı

Tebligat adresi

1)
2)

4

PİLOT ORTAK

ÖZEL ORTAK

ÖZEL ORTAK

ÖZEL ORTAK

ÖZEL ORTAK

İmza

İmza

İmza

İmza

İmza

Bu metin örnek olup, istekliler tarafından yürürlükteki mevzuata uygun olarak değiştirilebilir.
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EK-5/b: Konsorsiyum Beyanname Örnekleri (2016/1 Sayılı Genelge Eki)
T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
KONSORSİYUM BEYANNAME ÖRNEĞİ5
Hizmet alımına Konu Meslek

:

İlan Tarihi

:

…………… Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi tarafından hizmet alımına
konu …………… mesleğine ilişkin eğitim işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş
uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel
bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İşin üzerimizde kalması halinde konsorsiyum sözleşmesi,
sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. Konsorsiyumun
koordinatör ortağı, işin bitimine kadar [koordinatör ortağın adı]’dır.
Koordinatör ortağın konsorsiyumu her konuda temsile tam yetkili olduğunu, idare tarafından
koordinatör ortağa yapılacak bildirimlerin konsorsiyuma yapılmış sayılacağını, vermiş
olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün
ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün
hususlarda koordinatör ortak olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve
hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin aktolunacak sözleşmenin
konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da
ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen
sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi
takdirde sözleşmenin fesihi, teminatın gelir kaydı hususlarında …………… Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezinin yetkili olacağını, sözleşme konusu işin
tamamlanmasından önce ortaklardan herhangi birinin (koordinatör ortak dahil) ölümü, iflası,
ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya
dağılması gibi durumlarda koordinatör ortak ve konsorsiyumun geri kalan diğer ortaklarının
teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi
bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Sıra
no
1)
2)

Ortağın adı ve
soyadı/ticaret unvanı

KOORDİNATÖR ÖZEL ORTAK
ORTAK
İmza
İmza

5

Taahhüt ettiği iş kısmı

Tebligat adresi

ÖZEL ORTAK

ÖZEL ORTAK

ÖZEL ORTAK

İmza

İmza

İmza

Bu metin örnek olup, istekliler tarafından yürürlükteki mevzuata uygun olarak değiştirilebilir.
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EK-6: Mesleki Eğitim Kursları Teknik ve Mali Teklif Formu (2016/1 sayılı Genelge Eki)
T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
TEKNİK VE MALİ TEKLİF FORMU
Meslek Adı (1)
İsteklinin Tel/Faks/Eposta (3)
İsteklinin Adresi (4)
Borç Durumu (5)

İstekli
Adıadına
Soyadı
başvuru
TC.
yapan
Kimlik
kişinin
No
bilgileri (6)
Eğitilmesi planlanan
(7)

Eğitim yeri kapasitesi
(8)

Eğitici
Rakamla
sayısı (9)
Yazı ile
Eğitici deneyim bilgisi
(11)
Son beş yıl içindeki
tecrübe (13)

İstihdam taahhüt oranı
(%) (14)
İsteklinin, hizmet alım
teklifinden önceki iki
yıl içinde Kurum ile
düzenlediği mesleki

İsteklinin Adı/ Unvanı
(2)

SGK

İdari
Para
Cezası

Vergi

Tel-Faks
E-posta

Kişi sayısı (yazırakam)
Grup sayısı (yazırakam)
Sınıf-Salon (yazırakam)
Kurum (yazırakam)
Çalışan
Rakamla
sayısı (10)
Yazı ile
Eğitici eğitim düzey bilgisi (12)
Eğitim tecrübesi
Kurum ile mesleki
eğitim tecrübesi

Mesleki eğitim
tecrübesi
MYK,
uluslararası
kuruluş yetki
belgesi

Rakamla
Yazı ile
Kursiyerlerden istihdam
edilenlerinin toplam kursiyerlere
oranı (%)
kursiyerlerin ortalama istihdamda

Rakamla
Yazı ile
Rakamla
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eğitim kurslarındaki
(15)
İstekli ile Kurum
arasında kurs veya
programlar nedeni ile
imzalanan son beş
yıldaki sözleşmeler
bakımından (16)
Eğitimin Yapılacağı
Kurum Unvanı (17)
Eğitim Süresi (19)

kalış süresi (gün)

Yazı ile

Yükleniciden kaynaklanan sebeplerle fesih edilen
sözleşme bulunması durumu var mı?
İstihdam yükümlülüğünün hiç yerine getirilmemesi
durumu var mı?
İstihdam yükümlülüğünün kısmen yerine getirilmemesi
durumu var mı?
Eğitimin Yapılacağı
Adres (18)
Toplam saat
Günlük saat
Toplam gün sayısı
Kursiyer Başı Kurs Ders Saat Maliyeti
Rakamla
(TL) (20)
Yazı ile
Toplam maliyet (21)
Rakamla
Yazı ile
Tarih, kaşe/mühür, İmza (22)
FORMUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Teklif formu, her bir başlığa karşılık gelen ve aşağıda yer alan açıklamalara uygun olarak
doldurulacaktır.
(1) Teklife konu mesleğin adı yazılacaktır.
(2) İsteklinin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya
konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek veya tüzel kişilerin adı ve soyadı veya ticaret unvanı
yazılacaktır.
(3) – (4) sıra no’lu alanlar var olan bilgilerin yazılması suretiyle doldurulacaktır.
(5) sıra no’lu alanlarda yer alan “yok” ya da “yapılandırıldı” ibarelerinden biri yazılacak, boş
alana “x” işareti konulacaktır. Borcu olanlar ise bu kısımda herhangi bir işlem
yapmayacaklardır. İşaret konulmaması durumu borcu var şeklinde değerlendirilecektir.
(6) İstekliyi temsile yetkili olan kişi ya da kişilere ilişkin bilgiler üzerinden doldurulacaktır.
(7) Eğitilmesi taahhüt edilen kişi sayısı ilanda belirtilen sayıyı aşmamak üzere, toplam kişi
sayısı ve grup sayısı olarak yazılacaktır. Grup sayısı belirlenirken toplam eğitilecek kişi
sayısının kaç grupta eğitileceği belirtilecektir.
(8) MEB onaylı izin belgelerinde (Eğitim Kapasite Raporu) yer alan sınıf ve toplam kapasite
esas alınarak doldurulacaktır. Eğitimlerin teorik ve uygulamalı olması halinde kapasitenin
belirlenmesinde uygulama sınıfı kontenjanı esas alınacaktır.
(9) (11) (12) Eğitimde görev alacak kişi sayısı, eğiticinin deneyim ve eğitici bilgisi ilgili
kısımlara yazılacaktır.
(10) İstekli/istekliler bünyesinde son üç aylık ortalama çalışan sayısı yazılacaktır. Bu sayı
belirlenirken son üç ay içerisinde prim hizmet belgelerinde belirtilen sigortalıların toplam
çalışma sürelerinin doksana bölünmesi sonucu bulunacak rakam kullanılacaktır.
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(13) Tecrübe sahibi olunan alanlar “x” işareti konulmak suretiyle belirlenecektir.
(14) İstihdam taahhüt oranı yazılacaktır.
(15) İlana çıkılan tarihten geriye doğru beş yıl esas alınarak doldurulacaktır.
(16) İlana çıkılan tarihten geriye doğru beş yıl esas alınarak doldurulacaktır.
(17) Eğitimin gerçekleştirileceği yer ya da yerler yazılacaktır.
(18) Eğitimin yapılacağı adres ya da adresler yazılacaktır.
(19) Eğitim süreleri fiili süreler esas alınarak yazılacaktır.
(20) (21) İsteklinin hizmet alımına konu programa ilişkin bir kursiyerin, bir saatlik eğitimi
için belirlemiş olduğu -KDV hariç- meblağ yazılacaktır. Aynı zamanda ilgili kısma toplam
maliyette yazılacaktır.
(22) 2. maddede belirtilen kişi ya da kişilerce imzalanması gerekmektedir.
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EK-7: Mesleki Eğitim Kursları İstekli Taahhütnamesi (2016/1 Sayılı Genelge Eki)
T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI İSTEKLİ
TAAHHÜTNAMESİ
ANNKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE
1) ………………. Mesleğinde hizmet alımına ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş,
anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Hizmet alım dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate
alarak başvuruda bulunduğumu, teknik ve mali teklif formunu usulüne uygun bir şekilde
doldurduğumu ve belirtilen formda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin doğru
olmaması ve dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda
uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimi beyan ediyorum.
2) Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 14. maddesi çerçevesinde Aktif İşgücü Hizmetleri
Genelgesi doğrultusunda aşağıda belirtilen durumlarda olmadığımı beyan ediyor ve aksi
durumda hakkında ilgili yaptırımların uygulanmasını kabul ediyorum.
Aşağıdaki durumdaki hizmet sağlayıcılar ile sözleşme ve protokol yapılamayacaktır:
a) Hakkında ceza davası açılmış olanlar ile Kurumla mahkemeye intikal etmiş
uyuşmazlıkları bulunanlarla, yargı süreci tamamlanıncaya kadar,
b) Hakkında teftiş ve inceleme devam edenlerden, müfettiş tespiti doğrultusunda teftiş
kurulunca sözleşme ve protokol imzalanmaması doğrultusunda tedbir kararı
verilenlerle, teftiş veya inceleme sonuçlanıncaya kadar.
c) Hakkında teftiş ve inceleme raporu sonucu sözleşme ve protokol imzalanmaması
doğrultusunda yaptırım uygulananlar ile bu yaptırım süresi bitene kadar.
d) Kurumca bu yönetmelik kapsamında sözleşme ve protokol imzalanmaması
doğrultusunda yaptırım uygulananlar ile bu yaptırım süresi bitene kadar.
Yukarıda belirtilen hizmet sağlayıcıların yöneticisi, ortağı, kurucu ortağı ve sahibi olduğu
hizmet sağlayıcılarla da aynı şartlarda hizmet alımı ve işbirliği yapılamaz.
3) Söz konusu hizmet alımına ilişkin olarak kendim veya başkaları adına doğrudan veya
dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla başvuru yapmadığımı beyan ediyorum.
4) Teknik teklif ve mali teklif formunda belirttiğim iletişim adresime yazılı olarak ve faks
numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.
5) …6
6) …7

Adı ve Soyadı/ Unvanı
Kaşe ve İmza8

6

Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, işin bir kısmına başvuruda bulunan aday/istekli; başvuruda bulunduğu kısım
veya kısımları burada belirtecektir. Kısmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede bu dipnota yer verilmeyecektir.
7

Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulmasına izin verilmesi halinde, konsorsiyum ortaklarının her biri başvuruda
bulunduğu, işin uzmanlık gerektiren kısımlarını burada belirtilecektir. Konsorsiyumların başvuruda bulunmasına izin
verilmeyen ihalede bu dipnota yer verilmeyecektir.
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EK-8: Geçici Teminat Mektubu Örneği (2016/1 Sayılı Genelge Eki)
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ9
_ _/_ _/_ _ _ _
No: ................
[Muhatap İdarenin Adı]
…………… Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi tarafından hizmet alımına
konu bulunan …………… mesleğine ilişkin eğitim işine istekli sıfatıyla katılacak olan
[isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734 sayılı Kanun ve 12.03.2013 tarih ve 28585
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat
hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici
teminatın tutarı] ......’yi [bankanın adı] garanti ettiğinden, anılan mevzuat hükümleri
çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto
çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz
arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate
alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin
idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen
günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]‘nın imza atmaya yetkili
temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize
geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde
hükümsüz olacaktır.
[bankanın adı]
[banka şubesinin adı] Şubesi
[banka] Yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
NOT: 1- a) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili
olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek
teminat mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir.
b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi
veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını
tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.
2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat
mektubunun sonuna
“İşbu
teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı
……………………..…… [İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer
verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali
mevzuatı gereği ancak Türk parası insinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine
“İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz
satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.

8

Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak başvuruda bulunulması halinde, bütün ortaklar
veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
9

Bu metin örnek olup istekli tarafından yürürlükteki mevzuata uygun olarak değişiklik yapılabilir.
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EK-9: Kesin Teminat Mektubu Örneği (2016/1 Sayılı Genelge Eki)
KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ10
_ _/_ _/_ _ _ _
No: ................
[Muhatap İdarenin Adı]
…………… Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi tarafından hizmet alımına
konu bulunan …………… mesleğine ilişkin eğitim işine ilişkin hizmet alımı sonucunda [işin
adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı]‘nın 4734 sayılı Kanun 4734 sayılı Kanun
ve 12.03.2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri
Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu
kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı] ......’yi [bankanın adı] garanti ettiğinden,
yüklenici; taahhüdünü anılan mevzuat ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre
kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve
[yüklenicinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve
bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı
talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep
tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi
[bankanın adı] imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad
ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu _ _/_ _/_ _ _ _ tarihine
kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı
tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
[bankanın adı]
[banka şubesinin adı] Şubesi
[banka] Yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
NOT: 1-a) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili
olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek
teminat mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir.
b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi
veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; teminat mektubu sözleşmede
yer alan para birimi cinsinden düzenlenecektir.
2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat
mektubunun sonuna
“İşbu
teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı
……………………..…… [İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer
verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali
mevzuatı gereği ancak Türk Lirası üzerinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine
“İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz
satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.

10

Bu metin örnek olup istekli tarafından yürürlükteki mevzuata uygun olarak değişiklik yapılabilir.
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EK-10: Teklif Teslim Tutanak Örneği (2016/1 Sayılı Genelge Eki)
T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF TESLİM TUTANAĞI
……………….. ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE
Tarih: ../…/201..
Kurumunuzun ……………… tarihli teklif hizmet talebindeki ……….. mesleğinde “Eğitim
Hizmetlerini” sağlamayı taahhüt ederiz.
Kapalı zarfta Teknik ve Mali Teklif Formunu istenilen diğer belgeleri sunmaktayız.
Teklifimiz ../…/…. tarihine11 kadar geçerlidir.
Almış olduğunuz teklifleri kabul etmemek hakkına sahip olduğunuzu kabul ediyoruz.

TESLİM EDEN
Firma Adı

:

Yetkilinin Adı ve Soyadı

:

Unvanı

:

Yetkili kişi imzası12

:

Adres

:

İletişim Bilgileri

:

TESLİM ALANIN13
Adı ve Soyadı

:

Görevi

:

İmzası

:

Tarih ve Saat

:

Teklif açma günü ve saati14 :

- İstekli, verdiği teklifle son başvuru tarihinden itibaren doksan gün süreyle bağlıdır. Bu süre asgari süre olup
istekliler, bu sürenin üzerinde teklif geçerlilik süresi verebilirler. Geçici Teminat Mektubunun süresi ise en az
yüz yirmi gün olmak üzere teklif geçerlilik süresinden otuz gün fazla olması gerekir.
11

Bu Form, istekliyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.
Teklif teslim tutanağı iki nüsha halinde düzenlenerek, İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezlerince bir nüshası istekliye
verilecektir.
12
13

Bu bölüm hizmet sağlayıcı teklif şartnamesini internetten almışsa veya teklif şartnamesinde teklif açma gün ve saati
belirtilmemişse/belirtilen gün ve saat değişmişse doldurulacaktır.
14
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EK-43

…/…./2018
TALEP DİLEKÇESİ

Kurumunuzun son teklif tarihi
mesleğindeki teklifimizin kabulünü,

…./…./2018 olan ……………………………….

Takdirlerinize arz ederim.

Adı ve Soyadı/ Unvanı
Kaşe ve İmza15

EK-44

Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak başvuruda bulunulması halinde, bütün ortaklar
veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
15
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ÖRNEK EĞİTİM PLANI TASLAĞI (1. GRUP)
(Eğitim Planı her bir grup için ayrı ayrı hazırlanmalıdır)

EĞİTİM SÜRESİNE AİT BİLGİLER
Eğitimin
tahmini
başlangıç tarihi
Eğitimin bitiş tarihi

Eğitimin başlangıç Saati

Toplam Kurs Süresi

Günde Kaç Saat

Toplam Kaç Fiili Gün

Haftada Kaç Gün

Gruptaki
katılımcı
Sayısı
Eğitimlerin Yapılacağı
Yerin Adı ve Adresi
Pratik eğitim teorik
eğitimden ayrı bir
yerde
yapılacaksa
pratik
eğitimin
yapılacağı yerin adı ve
adresi

Eğitimin Bitiş Saati

Sınıfın Kapasitesi
Pratik eğitim teorik eğitimden
ayrı bir yerde yapılacaksa
pratik eğitimin yapılacağı
yerin kapasitesi

EĞİTİCİLERE AİT BİLGİLER
Eğiticinin Adı
Eğitmen A

T. C Kimlik Eğitim Düzeyi
No
xxxxxx
Lisans

Deneyim
(850 gün)

Eğitim
Vereceği süre
70 saat

Adı ve Soyadı/ Unvanı
Kaşe ve İmza16

Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak başvuruda bulunulması halinde, bütün ortaklar
veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
16
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EK-45
ÖRNEK EĞİTİCİ ÖZGEÇMİŞ FORMATI
Eğiticinin Adı ve Soyadı:
Baba Adı:
Anne Adı:
Doğum Yeri:
Doğum Tarihi:
T.C Kimlik No:
Halen Çalıştığı Kurumun/ Firma Adı:
Proje Kapsamında Önerilen Pozisyon:
Mesleği:
Firma/kuruluştaki çalışma süresi:
Projede yapacağı görevin ayrıntılı tanımı:
İş Geçmişi:[Bugünkü pozisyondan başlayarak geriye doğru, yapılan her bir iş listelenecektir.
Personel tarafından mezuniyetten bu yana üstlenilen her bir iş, tarihler, çalışılan yerin adı,
üstlenilen görevin adı ve yeri verilmek üzere yazılacaktır. Özellikle projede görev alacağı
alandaki deneyimler ve yapılan çalışmalar belirtilecektir.
Eğitimi:[Personelin bitirdiği okullar/üniversite ve diğer özel eğitimleri, okul adları, tarihler
verilerek özetlenecektir. Ayrıca işiyle, özellikle de projede görev alacağı alan ile ilgili aldığı
kurslar, eğitim, seminer gibi bilgiler de bu bölümde ayrıntılarıyla yazılacaktır.

Yabancı Dil:[önerilen pozisyon için gerekli ise belirtilecektir]
Bu bilgilerin doğru bir şekilde özelliklerimi, yeterliliğimi ve tecrübelerimi tanımladığını kabul
ederim.
(Gün/Ay/Yıl)

Tarih:
[Personel ve Firma Yetkilisinin İmzası]
Personelin adı , soyadı-imzası

:

Firma/Kurum Yetkilisi Adı ve Soyadı/ Unvanı
Kaşe ve İmza
Not: Özgeçmiş Formatı Örnek olarak hazırlanmıştır. İstekliler yukarıdaki asgari
bilgileri vermek şartıyla değişik özgeçmiş formatı kullanabilirler.
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EK-46
TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN (ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL
MÜDÜRLÜKLERİNCE) KESİLMİŞ VE ÖDENMEMİŞ İDARİ PARA CEZASI
BULUNMADIĞINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

Türkiye İş Kurumu tarafından Kuruluşumuza/firmamıza kesilmiş ve ödenmemiş
herhangi bir idari para cezası bulunmadığını kabul ve taahhüt ederiz.
Beyanımızın sözleşme aşamasından önce doğru olmadığının tespiti halinde Kurumca
dosyamızın reddedileceğini ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
uygulanacak olan yaptırımları; beyanımızın sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkması
durumunda Kurumca firmamıza/ kurumumuza yapılmış olan tüm giderleri varsa sözleşme
kapsamında yapılan diğer masrafları yasal faizi ile geri ödeyeceğimizi ve Aktif İşgücü
Hizmetleri Yönetmeliği kapsamındaki tüm yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ederiz.

Adı ve Soyadı/ Unvanı
Kaşe ve İmza17

Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak başvuruda bulunulması halinde, bütün ortaklar
veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
17
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EK-47
EĞİTİM YERİNE/MEKÂNINA İLİŞKİN TAHHÜTNAME

Eğitim Mekânımızın iş bu şartnamenin 21. Maddesinde belirtilen asgari kriterlere
sahip olduğunu beyan ederiz.
Sözleşme aşamasında veya daha sonra eğitim mekanının Şartnamede belirtilen asgari
kriterleri taşımadığının tespiti halinde Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, Aktif İşgücü
Hizmetleri Genelgesi ile Şartname’de belirtilen maddi ve cezai yaptırımları kabul ettiğimizi
kabul ve taahhüt ederiz.

Adı ve Soyadı/ Unvanı
Kaşe ve İmza18

Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak başvuruda bulunulması halinde, bütün ortaklar
veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
18
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EK-48

ULUSLARARASI SINAV VE EĞİTİM DOKÜMANINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

Şartnamenin 29. Maddesinde belirtildiği şekilde

kurs süresince her bir kursiyeri

mutlaka en az bir uluslararası sertifikalı sınava sokacağımızı ve orijinal yayın vereğimizi ve
bu bağlamda belirlenecek standart içerikler kapsamında hangi uluslararası teknoloji sahibi
kurumun (vendor) teknolojileri ile eğitim vereceğimizi, eğitim süresince birden az olmamak
üzere hangi uluslararası sınavları yapacağımızı, hangi orjinal yayınları vereceğimizi ve hangi
uluslararası sertifikasyonu kazandıracağımızı Sözleşme imzalamadan önce İŞKUR’a yazılı
olarak bildireceğimizi ancak kurs uygulama sürecinde uluslararası teknoloji sahibi kurumun
(vendor) değiştirmek istemesi durumunda ilgili gruba ait kurs başlamadan önce İŞKUR’a
yazılı olarak bildirmek zorunda olduğumuzu;

Bu şartları yerine getirmediğimiz takdirde sözleşme aşamasında teklifimizin
reddedileceğini ve geçici teminatımızın Kuruma (idare) gelir kaydedilerek hakkımızda iki yıl
süreyle yaptırım uygulanacağını, sözleşme imzalanması halinde ise kurum tarafından
tarafımıza ödenen tüm hak edişleri yasal faizi ile birlikte Kuruma (İdareye) geri
ödeyeceğimizi, kesin teminatımızın idarece gelir kaydedilerek hakkımızda iki yıl süreyle
yaptırım uygulanacağını

Kabul ve taahhüt ederiz.
Adı ve Soyadı/ Unvanı
Kaşe ve İmza19

Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak başvuruda bulunulması halinde, bütün ortaklar
veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
19
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HİZMET ALIMI KONTROL LİSTESİ (Bakınız Açıklama 1)
AÇIKLAMA

S.NO

SORULAR

EVET HAYIR

A

EK-6 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI TEKNİK
ve MALİ TEKLİF FORMU (TEKLİF FORMU)

1

Teklif verilen meslek, Mesleki Eğitim Kursları
Hizmet Alım İlanında var mıdır?

Hizmet Alım İlanında listelenen meslek isimlerinden kontrol ediniz.

2

1- “Teklife Konu Meslek” bölümünde teklif edilen
mesleğin tam adı yazılmış mıdır?

Hizmet Alım İlanında listelenen meslek isimlerinden kontrol ediniz.

3

2- “İsteklinin Adı/Unvanı” bölümü tam olarak
doldurulmuş mudur?

İsteklinin adı/unvanı tam olarak yazılmalı ve burada belirtilen bilgiler
teklif zarfı ile diğer kısımlarda belirtilen bilgiler ile aynı olmalıdır.
(Özel Öğretim Kurumları ayrıca parantez içinde ruhsatlarında yazan
unvanlarını da belirteceklerdir)

4

3- “İsteklinin Telefon No, Faks No, E-Posta”
bölümü tam olarak doldurulmuş mudur?

İsteklinin telefon no, faks no, e-posta adresi ile ilgili bilgileri tam
olarak bu bölüme yazınız.

5

4-“İsteklinin Adresi” bölümü tam olarak
doldurulmuş mudur?

İsteklinin açık adresi tam olarak yazılmalıdır.

6

5- “Borç Durumu” bölümü tam olarak doldurulmuş
mudur?

7

6- “İstekli adına başvuru yapan kişinin bilgileri”
bölümü tam olarak doldurulmuş mudur?

Bu bölümü doldururken Teklif Formunun açıklamalar kısmının 5.
Maddesi, Yönetmeliğin 10 ile Şartnamenin 5 ve 7. maddelerinde
belirtilen açıklamalara bakınız.
İstekli adına başvuru yapan (istekliyi temsil ve ilzama yetkili kişi veya
kişiler) kişilerin bilgilerinin tam olarak yazılması gerekir.
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8

7- “Eğitilmesi planlanan kişi sayısı, grup sayısı”
bölümü tam olarak doldurulmuş mudur?
Eğitilmesi planlanan kursiyer sayısı ilan metni ve
şartnamede belirtilen sayıya uygun mudur?

9

8- “Eğitim yeri kapasitesi sınıf-salon, kurum”
bölümü tam olarak doldurulmuş mudur?

10

9- “Eğitici sayısı” bölümü tam olarak doldurulmuş
mudur?

11

10-“Çalışan sayısı” bölümü tam olarak doldurulmuş
mudur?

12

11- “Eğitici deneyim” bilgisi bölümü tam olarak
doldurulmuş mudur?

13

12- “Eğitici eğitim düzey bilgisi” bölümü tam olarak
doldurulmuş mudur?

14

13-“Son beş yıl içindeki tecrübe (Eğitim tecrübesi,
Mesleki eğitim tecrübesi, Kurum ile mesleki eğitim
tecrübesi, MYK, uluslararası kuruluş yetki

Bu bölümü doldururken Teklif Formunun açıklamalar kısmının 7.
maddesi, İlan Metni, Şartnamenin 3 ve 5. maddelerinde belirtilen
açıklamalara bakınız.
Bu bölümü doldururken Teklif Formunun açıklamalar kısmının 8.
maddesi, İlan Metni, Yönetmeliğin 31. maddesi, Genelgenin B.
Mesleki Eğitim Kursları Bölümü 11. maddesi ile Şartnamenin 21.
maddesinde belirtilen açıklamalara bakınız. Ayrıca eğitim mekanının
kapasitesine ilişkin belgeleri teklif zarfına koyunuz.
Bu bölümü doldururken Teklif Formunun açıklamalar kısmının 9.
maddesi, Yönetmeliğin 30. maddesi, Genelgenin B. Mesleki Eğitim
Kursları Bölümü 9.2 maddesi ile Şartnamenin 14 ve 20. maddelerinde
belirtilen açıklamalara bakınız.
Bu bölümü doldururken Teklif Formunun açıklamalar kısmının 10.
maddesi, Genelgenin B. Mesleki Eğitim Kursları Bölümü 9.2.
maddesi ile Şartnamenin 14. maddesinde belirtilen açıklamalara
bakınız.
Bu bölümü doldururken Teklif Formunun açıklamalar kısmının 9.11.
Maddesi, Genelgenin B. Mesleki Eğitim Kursları Bölümü 9.2, 16.2
ile Şartnamenin 14 ve 20. Maddelerinde belirtilen açıklamalara
bakınız.
Bu bölümü doldururken Teklif Formunun açıklamalar kısmının 9.12.
Maddesi, Yönetmeliğin 30. maddesi, Genelgenin B. Mesleki Eğitim
Kursları Bölümü 9.2 ve 16.2 maddeleri ile Şartnamenin 14 ve 20.
maddelerinde belirtilen açıklamalara bakınız.
Bu bölümü doldururken Teklif Formunun açıklamalar kısmının 13.
maddesi, Genelgenin B. Mesleki Eğitim Kursları Bölümü 9.2 maddesi
ile Şartnamenin 14. maddesinde belirtilen açıklamalara bakınız.
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belgesi)” bölümü tam olarak doldurulmuş mudur?

15

16

17

18

14- “İstihdam taahhüt oranı (%)” bölümü tam
olarak doldurulmuş mudur?

15- “İsteklinin, hizmet alım teklifinden önceki iki
yıl içinde Kurum ile düzenlediği mesleki eğitim
kurslarındaki, Kursiyerlerden istihdam
edilenlerinin toplam kursiyerlere oranı
(%),kursiyerlerin ortalama istihdamda kalış süresi
(gün)” bölümü tam olarak doldurulmuş mudur?
16- “İstekli ile Kurum arasında kurs veya
programlar nedeni ile imzalanan son beş yıldaki
sözleşmeler bakımından….” bölümü tam olarak
doldurulmuş mudur?
17- “ Eğitimin Yapılacağı Kurum Unvanı” bölümü
tam olarak doldurulmuş mudur?

Bu bölümü doldururken Teklif Formunun açıklamalar kısmının 14.
maddesi, Yönetmeliğin 40. Maddesi, Genelgenin B. Mesleki Eğitim
Kursları Bölümü 9.2 ve 15. maddeleri ile Şartnamenin 14 ve 30.
maddelerinde belirtilen açıklamalara bakınız.

Bu bölümü doldururken Teklif Formunun açıklamalar kısmının 15.
maddesi, Genelgenin B. Mesleki Eğitim Kursları Bölümü 9.2 ile
Şartnamenin 14. maddesinde belirtilen açıklamalara bakınız.

Bu bölümü doldururken Teklif Formunun açıklamalar kısmının 16.
maddesi, Genelgenin B. Mesleki Eğitim Kursları Bölümü 9.2 ile
Şartnamenin 14. maddesinde belirtilen açıklamalara bakınız.
Eğitimin yapılacağı kurumun (teorik ve varsa pratik eğitim yerlerinin
ayrı ayrı belirtilmesi) adı tam olarak yazılmalıdır.
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19

18- “Eğitimin Yapılacağı Adres” bölümü tam olarak
doldurulmuş mudur?

20

19- “Eğitim Süresi” bölümü tam olarak doldurulmuş
mudur?

Eğitimin yapılacağı Kurumun açık adresi (teorik ve varsa pratik eğitim
yerlerinin ayrı ayrı belirtilmesi) tam olarak yazılmalıdır.

Bu bölümü doldururken Teklif Formunun Açıklamalar kısmının 19.
Maddesi, İlan Metni ile Yönetmeliğin 29. maddesi ile Şartnamenin 3
ve 19. Maddelerinde belirtilen açıklamalara bakınız.

20- “Kursiyer Başı Kurs Ders Saat Maliyeti”
bölümü tam olarak doldurulmuş mudur?

Bu bölümü doldururken Teklif Formunun Açıklamalar kısmının 20.
Maddesi, Yönetmeliğin 4. maddesi ile Şartnamenin kısaltmalar
kısmında belirtilen açıklamalara bakınız.

22

21- “Toplam maliyet” bölümü tam olarak
doldurulmuş mudur?

Bu bölümü doldururken Teklif Formunun Açıklamalar kısmının 20, 21.
maddesinde belirtilen açıklamalara bakınız.

23

22- “Tarih, kaşe/mühür, imza” bölümü tam olarak
doldurulmuş mudur?

Bu bölümü doldururken Teklif Formunun Açıklamalar kısmının 22.
maddesi, Yönetmeliğin 22. maddesi ile Şartnamenin 7. Maddesinde
belirtilen açıklamalara bakınız.

21

24

Teklif Formu bilgisayar ortamında doldurulmuş
mudur?

Teklif zarfında bulunması gereken formların eksiksiz olarak, bilgisayar
ortamında doldurulması zorunludur. Elle doldurulan formlar dikkate
alınmaz.
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25

Teklif Formu ve eklerinde silinti, kazıntı, düzeltme
yapılmış mıdır?

Teklif formu ve eklerinde silinti, kazıntı, düzeltme yapılan teklifler
değerlendirilmez.

B

EK-7 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI İSTEKLİ
TAAHHÜTNAMESİ

26

Ek-7 Mesleki Eğitim Kursları İstekli Taahhütnamesi
doldurulmuş mudur?

Mesleki Eğitim Kursları İstekli Taahhütnamesini tam olarak
doldurunuz.

27

Ek-7 Mesleki Eğitim Kursları İstekli Taahhütnamesi
İstekliyi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce
imzalanmış, kaşelenmiş/mühürlenmiş midir?

Mesleki Eğitim Kursları İstekli Taahhütnamesi, istekliyi temsil ve
ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmalı
kaşelenmeli/mühürlenmelidir.

C

EK-8 GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

28

Genelge ve Şartname ekinde örneği bulunan Geçici
Teminat Mektubu tam olarak doldurulmuş mudur?

29

Geçici Teminat Mektubunun tutarı doğru mudur?

Bakınız Genelge ve Şartname Eki Ek-8 Geçici Teminat Mektubu
Örneği
Yönetmeliğin 21. Maddesi, Genelgenin 8.1 maddesi ile Şartnamenin 8.
maddesine bakınız.
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30

Geçici Teminat Mektubunun Süresi Uygun mudur?

D

EK-10 TEKLİF TESLİM TUTANAĞI

31

EK-10 Teklif Teslim Tutanağı tam olarak
doldurulmuş mudur?

32

33

EK-10 Teklif Teslim Tutanağında
Teklifiniz…./…./…../ kısmında belirtilen süre
Şartnamede belirtilen süreye uygun mu?
EK-10 Teklif Teslim Tutanağı “Teslim Eden”
Bölümü tam olarak doldurulmuş ve yetkili kişi
tarafından imzalanmış kaşelenmiş/mühürlenmiş
midir?

E-

EK-43 TALEP DİLEKÇESİ

34

EK-43 Talep Dilekçesi tam olarak doldurulmuş
mudur?

İlan metninin Açıklamalar Bölümü, Yönetmeliğin 21. Maddesi,
Genelgenin 8.1 maddesi, Şartnamenin 8. Maddesi ile EK-10 Teklif
Teslim Tutanağına bakınız.

EK-10 Teklif Teslim Tutanağını eksiksiz bir şekilde (Teslim Alanın
bulunduğu kısım hariç)doldurunuz.

İlan metninin Açıklamalar Bölümü ile Şartnamenin 8. Maddesine
bakınız.
Teslim Tutanağı tam olarak doldurulmalı ve İstekliyi temsil ve ilzama
yetkili kişilerce imzalanmalı, kaşelenmeli/mühürlenmelidir.

EK-43 Talep Dilekçesini eksiksiz bir şekilde doldurunuz.
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35

EK-43 Talep Dilekçesinde mesleğin adı tam olarak
yazılmış mıdır?

Hangi meslekte teklif verilecekse o mesleğin tam adını yazınız.

36

EK-43 Talep Dilekçesi, istekliyi temsil ve ilzama
yetkili kişilerce imzalanmış kaşelenmiş/mühürlenmiş
midir?

Talep dilekçesi, istekliyi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmalı,
kaşelenmeli/mühürlenmelidir.

F

EK-44 EĞİTİM PLANI

37

EK-44 Eğitim Planı her bir grup için ayrı ayrı
doldurulmuş mudur?

EK-44 Eğitim Planını her bir grup için ayrı ayrı doldurunuz.

38

Eğitim Süresine İlişkin Bilgiler Kısmında Eğitimin
tahmini başlangıç-bitiş tarihleri belirtilmiş midir?

Planlama yaparken İlan Metninin Açıklamalar kısmına bakınız.

39

Eğitim Süresine İlişkin Bilgiler Kısmında Eğitimin
başlangıç-bitiş saatleri belirtilmiş midir?

Bu bölümü doldururken Yönetmeliğin 29, Şartnamenin 19.
Maddesinde belirtilen açıklamalara bakınız.

40

“Eğitim Süresine İlişkin Bilgiler Kısmında toplam
kurs süresi- saat, günde kaç saat, toplam kaç fiili
gün, haftada kaç gün” bölümleri tam olarak
doldurulmuş mudur?

Bu bölümleri doldururken İlan metni, Yönetmeliğin 29 ve
Şartnamenin 19. maddesinde belirtilen açıklamalara bakınız.
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41

Eğitim Süresine İlişkin Bilgiler Kısmında gruptaki
katılımcı sayısı ve sınıfın kapasitesi kısımları tam
olarak doldurulmuş mudur?

Bu bölümü doldururken İlan Metni, Yönetmeliğin 33. Maddesi ile
şartnamenin 23. maddesine bakınız.

42

Pratik eğitim teorik eğitimden ayrı bir yerde
yapılacaksa pratik eğitimin yapılacağı yerin adı ve
adresi ve pratik eğitimin yapılacağı yerin
kapasitesi kısımları tam olarak doldurulmuş
mudur?

Bu bölümü doldururken Teklif Formunun açıklamalar kısmının 8.
maddesi, İlan Metni, Yönetmeliğin 31. maddesi, Genelgenin B.
Mesleki Eğitim Kursları Bölümü 11. maddesi ile Şartnamenin 21.
maddesinde belirtilen açıklamalara bakınız.

43

Eğiticilere ait bilgiler bölümü tam olarak doldurulmuş
mudur?

Bu bölümü doldururken Teklif Formunun Açıklamalar kısmının 9.
Maddesi, Yönetmeliğin 30. Maddesi, Genelgenin B. Mesleki Eğitim
Kursları Bölümü 9.2, 16.2 maddeleri ile Şartnamenin 14 ve 20.
Maddelerinde belirtilen açıklamalara bakınız.

44

Eğitim Planı, istekli tarafından imzalanmış,
kaşelenmiş/mühürlenmiş midir?

Eğitim Planı İstekliyi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmalı,
kaşelenmeli/mühürlenmelidir.

G

EK-45 EĞİTİCİ ÖZGEÇMİŞİ

45
46

Eğitici Özgeçmiş Formu tam olarak doldurulmuş
mudur?
Eğitici Özgeçmişi Formu Eğitici tarafından
imzalanmış mıdır?

Eğitici Özgeçmiş Formunu eksiksiz olarak doldurunuz.
Eğitici Özgeçmiş Formu Eğitici tarafından imzalanmalıdır.
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47

H

48

İ

Eğitici Özgeçmişi Formu İstekli tarafından
imzalanmış, kaşelenmiş/mühürlenmiş midir?
EK-46- TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN
(ÇALIŞMA
VE
İŞ
KURUMU
İL
MÜDÜRLÜKLERİNCE)
KESİLEN
VE
ÖDENMEMİŞ
İDARİ
PARA
CEZASI
BULUNMADIĞINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME
Taahhütname İstekli tarafından imzalanmış,
kaşelenmiş/mühürlenmiş midir?

İstekli tarafından imzalanmalı, kaşelenmeli/mühürlenmelidir.

İstekli tarafından imzalanmalı, kaşelenmeli/mühürlenmelidir.

EK-47 EĞİTİM YERİNE/MEKANINA İLİŞKİN
TAAHHÜTNAME

49

Taahhütname İstekli tarafından imzalanmış,
kaşelenmiş/mühürlenmiş midir?

J

EK-48 ULUSLARARASI SINAV VE EĞİTİM
DOKÜMANINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

50

Taahhütname İstekli tarafından imzalanmış,
kaşelenmiş/mühürlenmiş midir?

K

Şartnamenin Teklif Zarfında Bulunması Gereken
Belgeler Başlıklı 7. Maddesinde Bulunan
Belgelerin(İsteklinin Yasal Statüsüne Uygun Olan
Belgeler) Teklif Zarfının içine konulması

İstekli tarafından imzalanmalı, kaşelenmeli/mühürlenmelidir.

İstekli tarafından imzalanmalı, kaşelenmeli/mühürlenmelidir.
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51

50

51

52

53

54

Teklif zarfında bulunan tüm belgelerde ve
belgeleri oluşturan sayfalarda istekliyi temsil ve
ilzama yetkili kişi/ kişiler tarafından imzalanmış,
kaşelenmiş/mühürlenmiş midir.

Teklif zarfında bulunan tüm belgelerde ve belgeleri oluşturan
sayfalarda istekliyi temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişiler tarafından
imzalanmalı, kaşelenmeli/mühürlenmelidir.

Talep Dilekçesi (EK-43)

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

Teknik ve Mali Teklif formu (EK-6: Mesleki Eğitim
Kursları Teknik ve Mali Teklif Formu).

İstekli taahhütnamesi (EK-7: Mesleki
Kursları İstekli Taahhütnamesi)

Eğitim

Hizmet sağlayıcı türüne göre; ticaret sicil gazetesi,
vakıf senedi, dernek tüzüğü, MEB onaylı özel öğretim
kurumu çalışma ruhsatı, birlik veya oda kaydı belgesi,
üniversiteler için Yüksek Öğretim Kurulu yetki
belgesi veya kuruluş kanunu, Özel İstihdam Büroları
için yetki belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi
işletme ve/veya merkezleri dışında teklif verilen ilde
şube kuruluşuna ait belgelerin aslı veya noter onaylı
örneği
İsteklinin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını
gösterir belge

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi
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Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi.

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Ticaret Sicil
Memurluğundan alınan iflas ve konkordato ilan
edilmediğine dair belge.

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

57

Kamu kurum ve kuruluşları hariç İsteklinin vergi
borcu olmadığına ya da yapılandırıldığına dair belge
(Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamında).

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

58

Kamu kurum ve kuruluşları hariç İsteklinin SGK
primi ve prime prime ilişkin borç ile ve SGK’ca
kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına
ya da yapılandırıldığına dair belge (Kamu İhale
Kanununun 10. Maddesi kapsamında).

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

Türkiye İş Kurumunca kesilmiş ve ödenmemiş idari
para cezası bulunmadığına dair belge (EK-46)

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

Üniversiteler ve 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar
hariç, MEB'den alınacak eğitim kapasite raporu ile
varsa eğitim mekanına ilişkin belge, bunun
bulunmaması halinde il müdürlüğünce yapılan tespite
ilişkin belge.

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

55

56

59

60

79
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.iskur.gov.tr adresinden b0e2b1e7-8e46-4b67-b007-d8d5f5d10500 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Üniversiteler ve 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşların,
eğitim mekanının eğitim verilecek mesleğe göre,
kendi mevzuatları uyarınca asgari standartlara uygun
olduğunu gösterir belge

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

İsteklinin eğitim ve mesleki eğitim alanındaki
tecrübesine ilişkin bilgi ve belgelerin aslı veya noter
onaylı örneği (Bakınız Şartnamenin 14, Genelgenin
9.2 maddeleri)

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

63

Eğiticilere ait özgeçmişler (EK-45)

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

64

Eğiticilere ait eğitim düzeylerini gösterir belgeler

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

65

Eğiticilerin deneyimlerini gösterir belgeler (SGK
hizmet dökümü, eğiticilik yaptığına dair belgeler
vb)

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

66

Eğiticinin istekli dışında başka kurum veya kuruluş
(kamu/özel)çalışanı olması durumunda bu kurum
veya kuruluştan alınan çalışma veya görevlendirme
yazısı

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

61

62

5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için eğiticilerin
67 MEB onaylı ilanda ki meslekte çalışma izin belgesi
veya atama onayı veya yazısının aslı veya onaylı
örneği

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

80
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68

69

Üniversite ve MEB’e bağlı Eğitim Kurumları
dışındaki diğer İstekliler için Eğiticilerin uygunluğuna
İlişkin MEB veya Üniversiteden alınan teşvik
yazılarının aslı veya onaylı yazı
İsteklilerin Üniversite olması halinde ise eğitimler
sadece 2547 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan
öğretim elemanları tarafından verileceğinden söz
konusu eğitmenlerin üniversitede öğretim elemanı
olduğuna dair belge

Bakınız Genelgenin 16.2 Maddesi

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

70

İstekliye ait son bir yıllık sigortalı bilgi formu ve
sigortalı hizmet dökümü

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

71

Teklif verilen her bir meslek için, eğitim programı
veya planı (EK-44) (hangi eğiticinin kaç saat eğitim
vereceği ayrıntılı eğitim planında yer almalıdır)

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

72

Geçici teminat mektubu.

EK-47 EĞİTİM YERİNE/MEKANINA İLİŞKİN
TAHHÜTNAME

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi
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EK-48 ULUSLARARASI SINAV VE EĞİTİM
DOKÜMANINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

73

Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde
konsorsiyum beyannamesinin, iş ortaklığı halinde
teklif verilmiş ise iş ortaklığı beyannamesinin ayrıca
işin hangi bölümlerinden sorumlu olunduğunun
belirtildiği belgelerin verilmesi gerekir

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

Bakınız Şartnamenin 7. maddesi

TEKLİF ZARFININ HAZIRLANMASI (Bakınız
Şartnamenin 10. Maddesi)

74

Teklif zarfında bulunması gereken formlar eksiksiz
olarak bilgisayar ortamında doldurulmuş mudur?

Bakınız Şartnamenin 7, 10. Maddeleri

75

Şartnamenin 7. Maddesine Göre İstenilen Belgeler
teklif zarfının içerisine konulmuş mudur?

Bakınız Şartnamenin 7. Maddesi

76

77

Teklif zarfının yapıştırılarak kapatılan kısmında
istekliyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından
imzalanmış kaşe/ mühürlenmiş midir?
Zarfın sol üst tarafında sırayla ve alt alta yazılmak
üzere;
İsteklinin adı soyadı varsa unvanı,
Tebligata esas açık adresi,

Bakınız Şartnamenin 10. Maddesi.

Bakınız Şartnamenin 10. Maddesi.
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Telefon- faks numarası
Elektronik posta bilgileri
Teklife konu meslek ve son teklif verme süresi (tarih
ve saat);
orta kısımda ise hizmet alımını gerçekleştiren
Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün
isim ve adres bilgileri
Sağ alt tarafta “Bu teklif zarfı ancak ilgili
komisyon tarafından açılır” ibaresi yer alıyor mu?

78

Teklif Zarfı, EK-10: Teklif Teslim Tutanağı ile
birlikte belirtilen gün ve saatte İdareye (İŞKUR
Ankara İl Müdürlüğü) teslim edilmiş midir?

Bakınız İlan Metni, Şartnamenin 4. Maddesi. Teklif Zarfının EK-10:
Teklif Teslim Tutanağı ile birlikte İl müdürlüğüne teslim edilmesi
gerekir. Teklif Zarfı EK-10: Teklif Teslim Tutanağı ile teslim
alınacağından Tutanağı kapalı zarfın içerisine koymayınız.

AÇIKLAMA 1- Hizmet Alımı Kontrol Listesi Yönetmelik, Genelge ve Şartname hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu form İsteklilerin
tekliflerinin daha kolay hazırlamalarına yönelik bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olup Hizmet Alım Dokümanı değildir. Dolayısıyla Kurumu (İŞKUR)
bağlayıcı hiçbir niteliği bulunmamaktadır. Bu Form ile Yönetmelik, Genelge ve Şartname arasında çelişki bulunması durumunda Yönetmelik, Genelge,
Bilişim Genelgesi ve Şartnamede yer alan hususlar geçerli olacaktır.
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