
“TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİ VE REHBERLİK DANIŞMANLARI ORYANTASYON 

EĞİTİMİ-3” ORGANİZASYONU HİZMETİ ALIM DUYURUSU 

 

1. İdarenin;  

a) Adı: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Suriyeli Çocukların Türk Eğitim 

Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Proje Yönetim Ofisi  

b) Adresi: Beştepe Mahallesi Merhale Sokak No: 62 - YENİMAHALLE / ANKARA - 

YENİMAHALLE / ANKARA  

c) Telefon numarası: 0 312 223 87 51  

ç) Faks numarası: 0 312 223 87 66  

 

2. İhale konusu hizmetin;  

a) Adı: “TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİ VE REHBERLİK DANIŞMANLARI 

ORYANTASYON EĞİTİMİ-3” ORGANİZASYONU 

b) Miktarı ve türü:  

14-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Afyon’da düzenlenecek olan “TÜRKÇE 

ÖĞRETİCİLERİ VE REHBERLİK DANIŞMANLARI ORYANTASYON EĞİTİMİ-3” 

ORGANİZASYONU (2238 kişilik Katılımcı ile Organizasyon)  

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. 

c) Yapılacağı yer: Afyon Merkez ve Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde (Oteller birden 

fazla mevkide bulunabilir) olması gerekmektedir.  

 

3. İşe başlama tarihi 13.08.2017; işi bitirme tarihi 26.08.2017 

 

4. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959  

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu 



bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,  

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,  

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter 

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin 

alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,  

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,  

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 

tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de 

sunmak zorundadır.  

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

4.3.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri.  

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya 



da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak 

düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) 

sunmaları gerekmektedir.  

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen 

varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın 

inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakkediş gelirleri ise kısa 

vadeli borçlardan düşülecektir),  

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak 

oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara 

yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,  

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa 

yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakkediş gelirlerinin 

gösterilmesi gerekir.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 

belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde 

yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın 

belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren 

bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış 

olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda 

belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre 

düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması 

gereklidir.  

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o 



ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

belge ile tevsik edilebilir.  

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve 

onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait 

toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. 

Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya 

serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.  

4.3.3. İstekli tarafından;  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda 

düzenlenmiş faturaların, 

birinin sunulması yeterlidir.  

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin 

parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde 

edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.  

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir 

tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın 

gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin 

% 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 

kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 

Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 

mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede 



düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi 

düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.  

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir 

ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. İsteklinin iş 

hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu 

ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak 

toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi 

tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de 

teklif kapsamında sunulması gerekmektedir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday 

ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için 

sağlanması zorunludur  

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

4.4.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında 

kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya  

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden 

geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin 

deneyimini gösteren belgeleri,  

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak 

üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.  

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer 

ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer 

ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 

30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları 

tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş 

ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin 

sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara 

göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir 

ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.  



İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 

yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim 

belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini 

sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini 

sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin 

yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

4.4.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.  

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

4.5.1. Kamu veya özel sektörde yapılan ulusal veya uluslararası kongre, fuar, seminer ve 

konferans organizasyon ve eğitim hizmetleri ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

 

5. İhalenin yabancı isteklilere açıklığı: 

5.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.  

 

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alma bedeli 

6.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.  

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine 

Entegrasyonunun Desteklenmesi Proje Yönetim Ofisi Merhale Sokak No: 62 Beştepe-

Yenimahalle / ANKARA  

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine 

Entegrasyonunun Desteklenmesi Proje Yönetim Ofisi Merhale Sokak No: 62 Beştepe-

Yenimahalle / ANKARA  

c) İhale dokümanı satış bedeli: 50 TRY (Türk Lirası) (elli Türk Lirası)  

 

7. İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 

7.1. 

a) Tekliflerin sunulacağı adres: Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine 

Entegrasyonunun Desteklenmesi Proje Yönetim Ofisi Merhale Sokak No: 62 Beştepe-

Yenimahalle / ANKARA  

b) İhalenin yapılacağı adres: Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine 

Entegrasyonunun Desteklenmesi Proje Yönetim Ofisi Merhale Sokak No: 62 Beştepe-

Yenimahalle / ANKARA  



c) İhale tarihi: 03.08.2017 

d) İhale saati: 11:00  

 

8. Teklif ve sözleşme türü 

8.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır.  

 

9. Geçici teminat 

9.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.  

9.2. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu 

tarih, 31.10.2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.  

 

10. Konsorsiyum 

10.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.  

 


