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Tarih  : 27.11.2018  

Sayı  : 001 

Konu : Teklif Vermeye Davet   

 

Sayın Yetkili,  
 
TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında 
doğrudan yatırım mekanizması ile fonlanan Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve 
İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan Eğitim ve 
Bilinçlendirme Çalışmalarının yürütülmesi ihale yoluyla tedarik edilecektir. 
 
Bu kapsamda Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER), tarafından bu proje 
kapsamında ihtiyaç duyulan hizmetlerin temini için teklif vermeye davet edilmektesiniz. İş 
Tanımı Ek 1’de verilmektedir. 

Bu teklif mektubu ekinde yer alan iş tanımındaki tüm hizmetler (3 lot) için teklif vermeniz 
gerekmektedir. Sözleşme bütün olarak ihale edilecektir. 

Teklif bir orijinal dosya olarak sunulacaktır. Teklifle birlikte, kilit personelin özgeçmişleri (CV), 
istenen her bir hizmet hakkında basılı materyal veya ilgili bilgiler; öngörülen yaklaşımın ana 
hatları, zamanlama, hazırlık safhası dâhil faaliyet planı, vb. içeren bir teknik teklif verilmelidir. 
Mali teklif ve teknik teklif kapatılmış ve mühürlenmiş ayrı zarflara konmalıdır. 

Aşağıda listeli belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır. Teklif isteme dokümanındaki şartları 
sağlayan ve başarılı bulunan teklif sahibi aşağıdaki belgelerin orijinallerini sunacak ve 
akabinde sözleşme yapılacaktır.  Sözleşme Makamı belgeleri sağlayamayan teklif sahipleri 
ile sözleşme imzalamayacaktır.  

1. Tebligat Adresi (Kanuni ikametgâh belgesi),  
2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,  
3. İmza Sirküleri,  
4. Vekâleten ihaleye katılım sağlanması halinde, teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter 

tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri (sözleşme yıl içinde alınmış), 
5. Vergi Levhası (fotokopi),  
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6. Vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumlarına borcu olmadığını gösterir belge. 
Yapılandırılmış borcu olan teklif sahipleri, ilgili taraftan aldıkları resmi yazıları teklif 
dosyasına eklemelidir. 
 

Teklifler kapalı zarf içinde en geç 12.12.2018 günü saat 17:00’a kadar aşağıdaki adrese 
teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilen teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve kuryeden kaynaklanan gecikmelerden Diyalog 
Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) sorumlu değildir. Teklifler, belirtilen adreste teklif 
sahiplerinin temsilcileri huzurunda saat 17:00’da açılacaktır. 

Hizmet alımına ilişkin diğer şartları aşağıdaki gibidir; 

ÖDEME; Sözleşmenin tamamlanması ve faturanın verilmesini takiben 30 gün içinde TL 
cinsinden Hizmet sağlayıcısının bildireceği banka hesabına yapılacaktır.   

DEĞERLENDİRME; Teknik değerlendirme %60, mali değerlendirme %40 ağırlıklandırılarak 
teknik ve mali puan toplamları karşılaştırılacaktır.  Sadece 80 puan ve üzerindeki teklifler, 
mali değerlendirmeye alınacak ve mali teklifleri açılacaktır.  Toplam puanı en yüksek olan 
teklif sahibinin verdiği teklif en uygun teklif olarak seçilecektir. 

GEÇERLİLİK SÜRESİ; Teklifin geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren 60 
(altmış) gün olmalıdır. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

 
Mehmet Hakan Elbir 

Dernek Başkanı 
 

Adres:  

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi  

Gayrettepe Metro İstasyonu -2.kat  

Turkcell Diyalog Müzesi  

Şişli/İstanbul 34394 

Tel: +90 212 272 66 54 

 
EKLER:  

Ek 1. İş Tanımı  

Ek 2. Teklif Formu 

Ek 3. Teklif Sahibinin Beyanı 

Ek 4. Sözleşme Formu  
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Ek 5. Mali Kimlik Formu  

Ek 6 Değerlendirme Tablosu  
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EK 1. İŞ TANIMI 
 
Sözleşme Adı: Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin 
Geliştirilmesi 
 LOT 1: Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları 

 I.   Engelli Hakları Eğitimi 
II.  Başarıya Giden Yol Eğitimi 
 III. Engellilerle 360 Derece İletişim Eğitimi 

 
 LOT 2: Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik Eğitici Eğitimleri 
 
 LOT 3: Engelliler için Kariyer Eğitimi ve Kariyer Günleri organizasyonu 
 
1. ARKA PLAN BİLGİLERİ 

1.1. Projeniz hakkında genel bilgi 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları 
kapsamında finanse edilen, Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) tarafından 
yürütülen, “Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin 
Geliştirilmesi Projesi” 2018-2019 yılları arasında TANAP Doğalgaz Boru Hattı’nın geçtiği 14 
ilde (Ankara, Ardahan, Bayburt, Bursa, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, 
Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat) uygulanacaktır.  
 
Kapsayıcılık, hak temellilik ve savunuculuk ilkesi ile hareket ederek, bu proje ile boru hattı 
güzergahındaki önceliklendirilmiş 11 ilde ve bu illere bağlı 36 ilçede, engelli bireylerin ve 
ailelerinin iletişim kurma becerileri ile farkındalıklarının geliştirilmesi doğrultusunda eğitimler 
yapılması; sosyal hayata katılımlarının ve hizmetlere erişimlerinin geliştirilmesi; örnek 
erişilebilir mekanların düzenlenmesi; 3 ilde düzenlenecek Engelsiz Kariyer Günleri ile de 
engelli bireylerin istihdam edilmelerinin artırılması hedeflenmektedir. 
 
1.2. Sözleşme Makamı 
Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) 

 

2. SÖZLEŞMENİN HEDEFLERİ 

2.1 Hizmet sağlayıcıdan beklenen sonuçlar 

LOT 1: Proje kapsamında 11 ile bağlı (Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, 
Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale) 36 ilçede engelli bireyler ve 
ailelerinin sosyal hayata katılımı ve hizmetlere erişimlerinin sağlanmasına yönelik yapılacak 
eğitimler Tedarikçi tarafından sağlanacaktır. 

LOT 2: Proje kapsamında örnek erişilebilir mekanların düzenlendiği 5 ilde/ilçede eğitici 
eğitiminin yapılması Tedarikçi tarafından sağlanacaktır. (“Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik” eğitici 
eğitimi ile kamu, yerel yönetimler ve ilgili STK’lardaki teknik personele TSE 9111 standardı ile 
ilgili düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir. Teknik personelin bu bilgileri yaygınlaştırması 
desteklenecektir.) 

LOT 3: İstihdam potansiyeli yüksek Ankara, Bursa ve Eskişehir illerinde engellilerle engelli 
aday arayan işverenleri bir araya getiren ortamlar yaratılmasına, engelli bireylerin işgücüne 
katılım oranlarının artırılmasına ve doğru şekilde istihdam edilmelerinin sağlanmasına yönelik 
“Engelliler için Kariyer Günleri” ve eğitimler Tedarikçi tarafından sağlanacaktır. 
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3. İŞİN KAPSAMI 

3.1. Genel 

LOT 1: Proje kapsamında 11 ile bağlı (Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, 
Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale) 36 ilçede engelli bireyler ve 
ailelerinin sosyal hayata katılımı ve hizmetlere erişimlerinin sağlanmasına; kamu, yerel 
yönetimler, özel sektör ve STK personellerinin engelli ayrımcılığına karşı farkındalık 
geliştirmesine yönelik eğitimlerin yapılması. 

LOT 2: Proje kapsamında örnek erişilebilir mekanların düzenlendiği 5 ilde/ilçede Erişilebilirlik 
ve Ulaşılabilirlik” eğitici eğitimi ile kamu, yerel yönetimler ve ilgili STK’lardaki teknik personele 
TSE 9111 standardı ile ilgili düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir. Teknik personelin bu 
bilgileri yaygınlaştırması desteklenecektir. 

LOT 3: İstihdam potansiyeli yüksek Ankara, Bursa ve Eskişehir illerinde engellilerle engelli 
aday arayan işverenleri bir araya getiren ortamlar yaratılmasına, engelli bireylerin işgücüne 
katılım oranlarının artırılmasına ve doğru şekilde istihdam edilmelerinin sağlanmasına yönelik 
“Engelliler için Kariyer Günleri” ve eğitimlerin yapılması. 

3.2. Detaylı faaliyetler listesi 

LOT 1: Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi 

Proje kapsamında engelli bireyler ve ailelerine “Engelli Hakları ve Başarıya Giden Yol” eğitim 
modülleri ile; kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve STK personellerine ise “Engellilerle 360 
Derece İletişim Eğitimi” ile ulaşılmaya çalışılacaktır.  Bu 3 eğitim yolu ile 11 ile bağlı 36 ilçede 
toplamda 3600 kişiye ulaşılacaktır. Bu eğitimler ilçede engellilerin katılımına en uygun eğitim 
alanlarında yapılacaktır. Eğitimlerin sonunda katılımcılara proje kapsamında hazırlanacak 
broşürler dağıtılacaktır. Eğitimlerde katılımcı imza listelerinin ve eğitimlere yönelik 
değerlendirme formlarının da doldurulması sağlanacaktır. 

I. Engellilerle 360 Derece İletişim Eğitimi: Sabah oturumunda, kamu, yerel yönetimler, özel 
sektör, STK vb. ilgili kurumların çalışanları başta olmak üzere toplumun genelinde bireylerde 
engelli farkındalığını sağlayarak önyargıların ve engelliliğe dayalı ayrımcılığın giderilmesine 
katkı sağlanması hedeflenmektedir. Eğitim kapsamı içinde “Engelliler Hakkında Kendimizi 
Sınama, “Algı, Farkındalık” “Ayrımcılığa Neden Olan Sebepler”, “Ayrımcılık ve Önyargılardan 
Kurtulma”, “Empati” ve her engel grubuna göre değişen iletişim metotları, başarılı rol 
modeller konuları yer almaktadır.  

II. Engelli hakları eğitimi: Öğleden sonraki oturumda;11 proje ilinde de engelli bireyler ve 
ailelerine yönelik eğitimler düzenlenecektir. Bu eğitimlerde sahip oldukları haklar, bunlara 
nasıl erişebilecekleri, bulundukları illerde hangi kurumlar ile iletişim kurabilecekleri gibi 
konularda bilgiler verilecektir.  Böylece engelliler ve aileleri yaşamlarını kolaylaştıran 
hizmetlere daha kolay ulaşarak yaşam kalitelerini artıracak, sosyal ve ekonomik 
bağımsızlıkları da artacağından sosyal hayatın içinde daha çok ve daha özgüvenli bir şekilde 
yer alacaklardır. Bu eğitimin sonunda proje kapsamında hazırlanan materyaller dağıtılacaktır. 

III. Başarıya giden yol eğitimi: Engelli Hakları eğiminin ardından yapılacak bu eğitimde 
öncelik engellilerin kendilerini tanıma, kendilerini olduğu gibi kabullenme, güçlü yanlarına 
odaklanma, etkin ya da geliştirilmesi gerektiğini düşündükleri yetenek ve becerilerini 
belirleme, motivasyon, başarılı mücadele ve hareket zamanı gibi temalarda interaktif 
çalışmalar yürütülecektir.  
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LOT 2: Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik Eğitici Eğitimleri  

Örnek erişilebilir ortak yaşam alanlarının il ve ilçelerdeki sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi 
amacı ile “Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik Eğitici Eğitimi” yapılacaktır. Bu eğitimde katılımcılara 
TSE 9111 sayılı standartları ve bu standartlara uygun düzenlemelerin kapsamı aktarılacaktır. 
Eğitici eğitimleri ortak yaşam mekânlarının bulunduğu illerde (Ardahan, Erzurum, Kars, 
Sivas, Yozgat), bu eğitime il ve ilçelerdeki kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili STK’ların, 
uygulama ve denetlemeden sorumlu teknik personelinin gelmesi sağlanacaktır. Katılımcılar il 
ve ilçelerde görev yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü, Engelli Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri (İşitme, görme ve ortopedik 
engellilerle ilgili çalışan), Valilik, Belediye çalışanlarından seçilecektir. Her bir eğitime 20 
personelin katılması ve toplamda 5 ilde 100 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir. 

LOT 3: Engelliler için Kariyer Eğitimi ve Kariyer Günleri organizasyonu 

Engelli bireyler istihdam problemleri ile karşı karşıyadırlar.  İşverenler ve İK profesyonelleri, 
engellilerin potansiyelleri hakkında yeterli deneyim ve birikime sahip olmadıkları için 
engellilerin doğru bir şekilde istihdam edilmeleri konusunda zorluklar yaşanmaktadır.  
“Engelliler için Kariyer Günleri” kapsamında verilecek eğitimlerle engelli aday arayan 
işverenlerle iş arayan engelliler bir araya getirilecektir. Bu sayede engelli çalıştırmanın iş 
verimi açısından olumsuz olduğu konusundaki yanlış algının ve önyargıların uzun vadede 
değişmesi amaçlanmaktadır. Engellilerin engellerine dayalı ayrımcılığa uğramadan, doğru 
pozisyonlarda görev almaları sağlanacaktır. İşverenlerin engellileri yasal zorunluluklar, kota 
vb. nedenler yerine, firmaya değer katan çalışan algısı ile değerlendirmesi sürdürülebilir bir 
etki yaratacaktır. 

Engelliler için kariyer günlerinin Ankara, Bursa ve Eskişehir illerinde yapılması 
planlanmaktadır. Bu iller farklı engel gruplarından iş arayan, engellileri işe alma potansiyeli 
olan birçok sektör ve iş kollarından işverenlerin kümeleştiği en önemli merkezlerdir. Ayrıca 
yakın il ve ilçelerden de katılımın olması için teşvik çalışmaları yapılacaktır. 

Engelliler için kariyer günlerinde hem çalışan hem de iş arayan her tür engelliye ve işveren 
tarafını temsilen de insan kaynakları uzmanları, iş koçları, iş ve meslek danışmanlarına farklı 
uygulamalı eğitim ve seminerler verilecektir. Engelliler için kariyer günlerinin 2 gün sürmesi 
planlanmaktadır. Üç ilde toplam 90 firma ile 1.500 katılımcıya ulaşılacağı öngörülmektedir.   

Engellilere; “İş Görüşmesine Hazırlık”, “Doğru CV Hazırlama Yöntemleri”, “İmaj Yönetimi ve 
Başarılı Mülakat Teknikleri (uygulamalı - canlandırmalı)”,“Motivasyon ve Stres Yönetimi” 
eğitimleri ile “Başarıya Giden Yol Semineri” verilecektir.  

Firmalara; “Engellilerle Doğru İletişim Eğitimleri” verilecektir. Eğitim kapsamı içinde “Engelliler 
Hakkında Kendimizi Sınama, “Algı, Farkındalık” “Ayrımcılığa Neden Olan Sebepler”, “Empati” 
ve her engel grubuna göre değişen iletişim metotları, başarılı rol modeller konuları yer 
almaktadır. 

Engelliler için kariyer günleri genel olarak belediyelerin sağladığı fuar alanlarında ya da 
otellerde yapılmaktadır. Bu kapsamda bu üç ilde ilgili kurumlar ile bağlantıya geçilerek fuar 
alanı/yer temini için çalışılacaktır. Bu mekân/alanın ücretsiz temin edilememesi durumunda, 
bir kira bedelinin ödenmesi gerekecektir. Firmalar ile bağlantıya geçilerek fuar alanı ve 
stantların kiralanması sağlanacak, Tedarikçinin iletişim ağı üzerinden bilgilendirme yapılarak 
da engellilerin katılımı temin edilecektir. Bu etkinlik ile ilgili detaylı bir iletişim kampanyası 
yürütülerek fuarın etkin bir şekilde duyurulması sağlanacaktır. 
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3.3 Sonuçlar 

LOT 1: Proje kapsamında 11 ile bağlı (Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, 
Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale) 36 ilçede engelli bireyler ve 
ailelerinin sosyal hayata katılımı ve hizmetlere erişimlerinin sağlanmasına; kamu, yerel 
yönetimler, özel sektör ve STK personellerinin engelli ayrımcılığına karşı farkındalık 
geliştirmesine yönelik eğitimler yapılacaktır. 

LOT 2: Proje kapsamında örnek erişilebilir mekanların düzenlendiği 5 ilde/ilçede 
“Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik” eğitici eğitimi ile kamu, yerel yönetimler ve ilgili STK’lardaki 
teknik personele TSE 9111 standardı ile ilgili düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir. Teknik 
personelin bu bilgileri yaygınlaştırması desteklenecektir. 

LOT 3: İstihdam potansiyeli yüksek Ankara, Bursa ve Eskişehir illerinde engellilerle engelli 
aday arayan işverenleri bir araya getiren ortamlar yaratılmasına, engelli bireylerin işgücüne 
katılım oranlarının artırılmasına ve doğru şekilde istihdam edilmelerinin sağlanmasına yönelik 
“Engelliler için Kariyer Günleri” düzenlenecek ve eğitimler verilecektir. 

4. LOJİSTİK VE HİZMETLERİN SÜRESİ 

4.1. Hizmetin sunulacağı yer belirtilir  

LOT 1: Ardahan (Merkez, Damal, Hanak, Posof), Bayburt (Demirözü), Erzincan (Çayırlı, 
Refahiye, Tercan), Erzurum (Aşkale, Aziziye, Horasan, Köprüköy, Pasinler, Yakutiye),  
Gümüşhane (Kelkit, Şiran), Giresun (Camoluk), Kars (Merkez, Sarıkamış, Selim, Susuz), 
Kırıkkale (Çelebi, Karakeçili, Keskin), Kırşehir (Akçakent, Çiçekdağı), Sivas (Hafik, İmranlı, 
Merkez, Yıldızeli, Zara), Yozgat (Akdağmadeni, Merkez, Saraykent, Sorgun, Yerköy) (11 il - 
36 ilçe) 

LOT 2: Ardahan (Merkez), Erzurum (Yakutiye), Kars (Merkez), Sivas (Merkez), Yozgat 
(Merkez) (5 il) 

LOT 3: Ankara, Bursa, Eskişehir (3 il) 

4.2. Başlama tarihi ve Sözleşme süresi 

Öngörülen başlama tarihi 15.12.2018 olup işbu sözleşmenin uygulama süresi bu tarihten 
itibaren 10 aydır. 

 

5. GEREKSİNİMLER 

5.1. Personel 

Sözleşmenin uygulanmasında kritik bir role sahip tüm uzmanlar kilit uzman olarak 
adlandırılmaktadır. İşbu sözleşmede görev yapacak kilit uzmanların sahip olmaları gereken 
minimum nitelikler (eğitim durumu, becerileri, deneyim, vb.) aşağıda yer almaktadır:  

5.1.1. LOT 1: Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları 

Kilit uzman 1: Eğitimi verecek uzman 

1. En az önlisans mezunu olmak 

2. En az 10 yıl engellilerle iletişim konusunda çalışmalar (eğitim çalışmaları ve/veya 
akademik çalışmalar) yapmış olmak. 
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3. Özel sektör ve kamu kurumlarına engellilerle iletişim, engelli istihdamı konusunda en 
az 10 yıl eğitim vermiş ve alanında uzmanlaşmış olmak. 

4. Engelli istihdamı ile ilgili çalışmalar içerisinde yer almak. 

5. Uygulamalı eğitim (atölyeler düzenlemek vb.) verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

6. Eğitimi verecek uzmanın engelli olması tercih sebebidir. 

5.1.2. LOT 2: Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik Eğitici Eğitimleri 
 
Kilit uzman 1: Eğitimi verecek uzman 

1. En az önlisans mezunu olmak. 

2. En az 10 yıl engelliler alanında çalışma yapmış olmak. 

3. Evrensel erişilebilirlik uygulamalarına hakim olmak. 

4. Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik çalışmaları alanında uzmanlaşmış olmak (Dijital ya da 
basılı yayınları olması ve/veya danışmanlık çalışmaları olması tercih sebebidir.) 

5.1.3. LOT 3: Engelliler için Kariyer Eğitimi ve Kariyer Günleri organizasyonu 
 
Kilit uzman 1: Organizasyonu sağlayacak ve eğitimi verecek uzman 

1. En az önlisans mezunu olmak. 

2. En az 5 yıl engelliler alanında çalışmalar içinde yer almış olmak.  

3. Özel sektör ve kamu kurumlarına engelli istihdamı konusunda en az 10 yıl eğitim 
vermiş ve alanında uzmanlaşmış olmak. 

4. Engellilik alanında uzmanlaşmış olmak. 

5. Engelli istihdamı ile ilgili çalışmalar içerisinde yer almak. 

6. Uygulama eğitim (atölyeler düzenlemek vb.) verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

7. İnsan kaynakları alanında en az 5 yıl çalışmalar yapmış olmak. 

8. Engelli adaylar ile firmaların insan kaynakları birimleriyle daha önce ortak çalışmalar 
yapmış olmak ve güçlü bir iletişim ağına sahip olmak. 

9. Engellilerin güçlü yanları, eğitim ve potansiyellerine uygun sektör temsilcilerine 
ulaşabilme ağına sahip olmak. 

 

Teklif verenlerin önerilen kilit uzmanlar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen belgeleri sağlamaları 
gerekmektedir: 

- Özgeçmişlerinde (CV’lerinde) belirtilen diploma örneği 

- Özgeçmişlerinde (CV‘lerinde) belirtilen referans mektuplarının veya mesleki 
deneyimlerini kanıtlayan sertifikaların örnekleri. 

-  

5.2. Hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecek malzeme ve ekipman  

Bu sözleşme kapsamında mal alımı yapılmayacaktır. 
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LOT 1: Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi 

• Eğitmenlerin giderleri 
• Salon kirası ve ikramlar (çay-kahve, sandviç) 
• Fotokopi ve kırtasiye giderleri 
• İşaret dili çevirmeni 
• Görme engelliler için betimleme asistanı 
• Eğitim için gerekli tüm diğer teknik ekipmanlar (projeksiyon, bilgisayar vb.) 

Eğitimlerde yer alacak eğitmenlerin ulaşım ve konaklama giderleri proje (Faydalanıcı) 
tarafından karşılanacaktır. 
Eğitimlere katılacak kişilerin şehir içi ulaşımları proje (Faydalanıcı) tarafından 
karşılanacaktır. 

LOT 2: Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik Eğitici Eğitimleri 

• Eğitmenlerin giderleri 
• Salon kirası ve ikramlar (çay-kahve, sandviç) 
• Fotokopi ve kırtasiye giderleri 
• Uygulamalı eğitim için gerekli tüm diğer teknik ekipmanlar (projeksiyon, bilgisayar vb.) 

Eğitimlerde yer alacak eğitmenlerin ulaşım ve konaklama giderleri proje (Faydalanıcı)  
tarafından karşılanacaktır. 
Eğitimlere katılacak kişilerin şehir içi ulaşımları proje (Faydalanıcı) tarafından 
karşılanacaktır. 

 
LOT 3: Engelliler için Kariyer Eğitimi ve Kariyer Günleri organizasyonu 

• Eğitmenlerin giderleri 
• Klasik fuar stant kurulum bedelleri (Her firma için 1 masa, 3 sandalye) 
• Kayıt ve CV oluşturmak için 2 yardımcı personel 
• 2 bilgisayar 
• 2 yazıcı 
• Kağıt ve yedek kartuşlar 
• Salon kirası ve ikramlar (çay-kahve, sandviç) 
• İşaret dili çevirmeni giderleri 
• Etkinlik posteri hazırlanması 
• Sosyal medya ve PR çalışması 
• Eğitim için gerekli tüm diğer teknik ekipmanlar (projeksiyon, bilgisayar vb.) 

Eğitimlerde yer alacak eğitmenlerin ulaşım ve konaklama giderleri proje (Faydalanıcı)  
tarafından karşılanacaktır. 
Eğitimlere katılacak kişilerin şehir içi ulaşımları proje (Faydalanıcı) tarafından 
karşılanacaktır. 

6. DENETİM VE NİHAİ ONAY 

6.1. Sözleşme Makamı Yetkilisi  

Mehmet Hakan Elbir 

6.2. Performans göstergelerinin tanımlanması  
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İşin adı Miktar 

LOT 1: Eğitim ve bilinçlendirme 
çalışmalarının yürütülmesi Ardahan 
(Merkez, Damal, Hanak, Posof), Bayburt 
(Demirözü), Erzincan (Çayırlı, Refahiye, 
Tercan), Erzurum (Aşkale, Aziziye, Horasan, 
Köprüköy, Pasinler, Yakutiye),  Gümüşhane 
(Kelkit, Şiran), Giresun (Camoluk), Kars 
(Merkez, Sarıkamış, Selim, Susuz), Kırıkkale 
(Çelebi, Karakeçili, Keskin), Kırşehir 
(Akçakent, Çiçekdağı), Sivas (Hafik, İmranlı, 
Merkez, Yıldızeli, Zara), Yozgat 
(Akdağmadeni, Merkez, Saraykent, Sorgun, 
Yerköy) (11 il - 36 ilçe)  

Engellilerle 360 Derece İletişim Eğitimi 36 adet eğitim 
organizasyonu 

Engelli Hakları Eğitimi 36 adet eğitim 
organizasyonu 

Başarıya giden yol eğitimi 36 adet eğitim 
organizasyonu 

LOT 2: Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik 
Eğitici Eğitimleri (Ardahan, Erzurum, Kars, 
Sivas, Yozgat) 

5 adet eğitim 
organizasyonu 

LOT 3: Engelliler için Kariyer Eğitimi ve 
Kariyer Günleri Organizasyonu (Ankara, 
Bursa, Eskişehir) 

3 adet kariyer eğitimi ve 
kariyer günü 
organizasyonu 

 

6.3. Özel gereksinimler ve koşullar. 

Varsa özel şartlar bu bölümde eklenecektir. 
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EK 2. TEKLİF FORMU 

<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa> 
 

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve 
teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. 

Teklif Formunun bir adet imzalanmış aslı verilmelidir.  
Her bir lot için imzalanmış ayrı teklif formu verilmelidir.  

 

TEKLİF FORMU 

 
A. KAPAK 
İhale Numarası : < ihale numarası> 
Sözleşme adı  : < Sözleşme başlığı>   
 
1 TEKLİF VEREN (Teklif Sahibinin kimliği) 
 

Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i 
 
 

2 İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu ihale için) 
İsim  

Kurum / Kuruluş  

Adres  

Telefon  

Faks  

E-mail  

3 TAAHHÜTNAME 
<İhaleye teklif veren istekliler tarafından doldurularak imzalanacaktır.>  
Aşağıda imzası bulunan ve teklif sahibinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, ihale 
dosyasında yer alan bütün belgeleri incelendiğimizi, herhangi bir ayrım ve sınırlama 
yapmadan bütün koşullarını kabul ettiğimizi beyan ederiz. 
 

Teklif Sahibi adına imzalayan  
 

İsim  

Kaşe - İmza  
 

Tarih  
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B. TEKLİF 
 

<Serbest formatta aşağıdaki bilgileri içeren teklifinizi hazırlayınız.> 

⋅ Hizmet için öngörülen yaklaşımın ana hatları 

⋅ Hazırlık safhası da dâhil faaliyet planı 

⋅ Faaliyetlerin zamanlaması 

⋅ Teklif sahibinin vermekte olduğu hizmetler ile ilgili bilgi, belge, broşür, vs. 

⋅ Çalışacak uzmanların özgeçmişleri (CV) 

 
Saygılarımızla, 
 
 
<Teklif Sahibinin kaşesi ve yetkili temsilcisinin imzası> 

<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı > 

<Kurum Adı> 

<Adres> 

 

 

 
 

Mali teklif ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir. 
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EK 3.  TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI 
 

<Teklif Sahibinin antetli kağıdı - varsa> 

<Tarih> 

<Sözleşme Makamı (Faydalanıcı)’nın ismi ve adresi> 

<İhalenin Adı ve Numarası> 
 

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI 

 

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Teklif sahibinin ad(lar)ı>  olarak, 
 
● İşbu teklifi münferit olarak bu ihale için sunduğumuzu ve aynı ihaleye başka bir şekil ve 

formda katılımcı olmadığımızı; 
● Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun (http://www.ihale.gov.tr/yasaklilar_listesi-42-1.html) ve 

Azerbaycan Cumhuriyeti yasaklılar listesinde bulunmadığımızı, kendim, ortaklarım ve 
iştiraklerimin http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan 
EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya 
Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma 
ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığımızı,   

● İflas etmiş veya tasfiye halinde bulunan ve bu durum nedeniyle işleri kayyum veya vasi 
tarafından yürütülen, konkordato (iflas anlaşması) ilan ederek alacaklılar ile anlaşma 
yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bu tür konularla ilgili süreçlerin muhatapları, veya 
ulusal mevzuatta öngörülen süreçler dolayısı ile benzer durumlarda olmadığımızı, 

● Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete 
ilişkin bir suçtan mahkûm olmadığımızı, 

● Kendimiz veya temsilcilerimizin, karar verici makamda olanların dolandırıcılık, yolsuzluk, 
kara para aklama ve bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Sözleşme 
Makamının mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş 
yargı kararı ile mahkûm olmadığımızı, 

● Faydalanıcı ile ilişkili bir ticari işletme olmadığımızı, 
● Faydalanıcı ile ilişkili bir Sivil Toplum Kuruluşu olmadığımızı, 
● Başvuru formunda gerekli kılınmış olan, yalnızca tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine 

dair her türlü bilgiyi sağladığımızı,  
● Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen 

durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen 
bilgilendireceğimizi ve 

● Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden 
ya da TANAP tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla 
sonuçlanabileceğini kabul ettiğimizi, 

 
beyan ederiz. 
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Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün 
öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır. Buna ek olarak, belgenin hazırlanmasından bu 
yana geçen zaman içinde belirttiğimiz ve onayladığımız durumların değişmediğini göstermek 
adına, yeminli bir beyanname vermeye hazırız.  

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali 
ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik ve mesleki kapasitemiz hakkında belge 
vermeyi taahhüt ediyoruz. 

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya 
da eksik/ yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihalenin hükümsüz sayılacağından 
haberdar olduğumuzu bildiririz. 

 

Saygılarımızla, 

 

<Tüzel kişiliğin kaşesi ve yetkili temsilcisinin imzası> 

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı > 
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EK 4. SÖZLEŞME FORMU  

Hizmet Sözleşmesi  
<Sözleşme Adı>  

<Sözleşme Numarası> 

İşbu Sözleşme, bir tarafta 

bundan böyle “Sözleşme Makamı” olarak anılacak olan <Faydalanıcı’nın adı> ile diğer 
tarafta,  

bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacak olan <Yüklenici’nin açık adı>   

arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

İşbu Sözleşme’nin amacı, aşağıda Madde 1’de belirtilen Hizmetlerin, Sözleşme’nin Ek 
B’sinde yer alan  <____> tarihli <_____> sayılı teklifinizde yer alan fiyatlar esasında, Ek A’da 
belirtilen İş Tanımı’na uygun bir şekilde sunulmasını sağlamaktır.  

1. HİZMETLER 

Talep edilen hizmetler <talep edilen hizmetlerin kısa tanımı> ibarettir ve işbu Sözleşme’nin 
ekinde yer alan İş Tanımı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmaktadır. 

2. SÖZLEŞME BEDELİ 

Sözleşme bedeli, KDV dahil <……..rakamla yazınız> <..........yazı ile yazınız> TL’dir ve 
sabittir.  

3. SÖZLEŞME SÜRESİ VE UYGULAMA YERİ 

Sözleşme’nin süresi, işbu sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren <gün veya hafta 
veya ay>’dır.  Sözleşme <Tarih (gün/ay/yıl)> tarihinde yürürlüğe girecek ve <Tarih 
(gün/ay/yıl)> tarihinde sona erecektir.  

4. ÖDEME PLANI 

Sunulan hizmetlerin karşılığında, ödemenin tamamı, hizmetlerin tamamlanmasından sonra 
<Sözleşme Makamı > onayını takiben fatura karşılığında yapılacaktır. 

<Projenizdeki uygulamalara göre başka bir ödeme planı seçebilirsiniz.> 

5. ÖDEME  

Ödemeler, Sözleşme Makamı’na faturanın teslim edildiği tarih itibariyle en geç 30 (otuz) gün 
içinde Yüklenici’nin Ek C’de belirtilen onaylı banka hesabına yapılacaktır.   

Ödemeler sırasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak damga vergisi kesintisi yapılacaktır. 

1. 6. GECİKME CEZALARI  

2. 6.1 Yüklenici’nin, işbu Sözleşme'nin hükümleri çerçevesindeki yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi halinde, Sözleşme Makamı, söz konusu durumu telafi etmesi 
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veya ihlali gidermesi için Yüklenici’ye yazılı bildirimde bulunarak bildirimin tebliğinden 
itibaren 10 (on) günlük (takvim günü) bir süre tanıyacaktır. 

3. 6.2 Yüklenici’nin söz konusu durumu verilen telafi süresi içinde telafi etmemesi 
veya ihlali gidermemesi halinde Sözleşme Makamı’nın mutlak takdirine göre 
Yüklenici, Sözleşme Bedeli’nin %1 (yüzde bir)’i üzerinden haftalık olarak 7 (yedi) 
takvim günü için hesaplanacak cezai şartını Sözleşme Makamı’na ödemekle yükümlü 
olacaktır. Hesaplanan ceza koşulu tutarı, Sözleşme Makamı tarafından Yüklenici’ye 
fatura edilecektir. Yüklenici söz konusu ceza  koşulu tutarını ilgili faturanın kendisine 
tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Sözleşme Makamı’nın bildireceği banka 
hesabına ödemekle yükümlü olacaktır.  

4. 6.3 İlgili telafinin/yükümlülüğün yerine getirilmesindeki gecikmenin 7 (yedi) günden 
az sürmesi halinde uygulanacak ceza koşulu, söz konusu ceza tutarı üzerinden 
gecikilen gün sayısına orantılı bir şekilde hesaplanacaktır. Bu durumda, Sözleşme 
Makamı tarafından Yüklenici’ye ayrıca ilave bir ihtar veya protesto çekilmesine gerek 
kalmaksızın alt-madde 6.2’ye göre hesaplanacak ceza tutarı, ilave bir ihtara gerek 
olmaksızın Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup edilerek tahsil edilebilecektir.  

5. 6.4 Cezai şart ve akdi alacaklar Yüklenici’ye ilave herhangi bir yazılı ihtar 
göndermeye ya da protesto çekmeye gerek kalmaksızın Sözleşme Makamı 
tarafından Sözleşme kapsamında yapılacak olan ödeme(ler)den mahsup edilmek 
suretiyle tahsil edilebilecektir. Bu madde uyarınca kesilecek cezanın, Yüklenici’nin 
ödemelerinden karşılanamaması halinde ilgili ceza bedelleri, Yüklenici’den ayrıca 
talep edilecektir. Bu durumda gecikme cezası talebini içeren ihtarın Yüklenici’ye tebliğ 
edilmesinden itibaren 10 (on) gün içeresinde Sözleşme Makamı’na ödenmemesi 
durumunda Sözleşme Makamı, tazminat hakkı saklı kalmak üzere herhangi bir ilave 
ihtara gerek olmaksızın Sözleşme’yi tek taraflı feshedebilir.  

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  

Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme 
hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu 
kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde <Sözleşme 
Makamı’nın yerleşik olduğu il> Mahkemeleri yetkilidir. 

8. DİĞER HÜKÜMLER  

8.1 Sözleşme Makamı’nın işbu Sözleşme çerçevesindeki her türlü hakkı, Sözleşme 
Makamı’nın Sözleşme çerçevesinde olsun olmasın başka herhangi bir hakkına halel 
getirmeyecektir ve Türk Hukukuna göre zımnen Sözleşme Makamı lehine olan hükümlere 
ilavedir. 

 
8.2 İşbu Sözleşme, tüm ekler ve Sözleşme'de atıfta bulunulan tüm belgeler Taraflar 

arasındaki Sözleşme’nin tamamını oluşturur. 
 
8.3 Taraflardan birinin herhangi bir zamanda işbu Sözleşme’nin bir veya daha fazla 

hükmünün uygulanmasını talep etmemesi, bunların daha sonraki herhangi bir zamanda 
uygulanmasını talep etme hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Taraflarca yazılı 
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olarak mutabık kalınarak Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça işbu 
Sözleşme’de yapılan değişiklikler veya tadiller geçerli olmayacaktır. 

 
8.4 Bir mahkeme kararıyla ve mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle işbu Sözleşme'nin 

herhangi bir kısmının geçersizliğine karar verilecek olursa söz konusu karar, işbu 
Sözleşme'nin diğer kısımlarını etkilemez ve geçersiz kılmaz. Taraflar, geçersiz kılınan 
kısmın yerine yenisini getirmek üzere geçersizliğin öğrenildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) 
gün içerisinde mutabık kalacaklardır. 

 
8.5 İşbu Sözleşme 3 (üç) sayfa, 8 (sekiz) madde ve 3 (üç) adet ekten ibaret olup, 

___.___.2017 tarihinde orijinali Sözleşme Makamı’nda, aslı gibidir kaşeli imzalı örneği 
Yüklenici’de kalacak şekilde 1 (bir) nüsha olarak imza edilerek, aynı tarihte yürürlüğe 
girmiştir. 

 

 

Yüklenici adına Sözleşme Makamı adına 

Adı Soyadı : Adı Soyadı : 
Ünvanı : Ünvanı : 
Kaşe - İmza : Kaşe - İmza : 

Tarih : Tarih : 
 

EKLER 

EK A - İş Tanımı 

EK B - Yüklenici'nin Teknik ve Mali Teklifi  
EK C - Mali Kimlik Formu  
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EK 5. MALİ KİMLİK FORMU 
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EK 6. DEĞERLENDİRME TABLOSU 

<Projenin Adı > 
<İhalenin Adı ve Numarası> 
 
1. İdari Uygunluk Tablosu 
 

Teklif 
zarfı 
No: 

Teklif Sahibinin 
Ünvanı 

Teklif verme süresi 
için teslim edilmiş 

mi?                   
(E/H) 

Teklif formu 
doldurulmuş 

mu?           
(E/H) 

Teklif sahibinin 
beyanı imzalı 

mı?              
(E/H) 

Organizasyon ve 
metodoloji 

hazırlanmış mı? 
(E/H) 

Kilit uzmanların 
Özgeçmişleri 

(CV’leri) teklife 
konulmuş mu?    

(E/H) 

Karar 

Kabul / Red 

1        

2        

3        

4        

5        

 

<Tarih> 
<Değerlendirme Komisyonu üyelerinin isimleri ve imzaları>   
 

Başkan <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 

Sekreter <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 

Değerlendiriciler <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 

 <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 

 <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 

 <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 
 
 
 
 



 

 
TANAP-NGS-LET-TNP-0929 Sayfa 22 / 22 
 

 
2. Teknik Değerlendirme Tablosu 
 
 
Önerilen teknik kriterler ve puanlar aşağıda verilmiştir. Bu kriter ve puanlar alınacak olan 
hizmetin içeriğine, özelliklerine ve koşullarına göre değiştirilebilir.  
Değerlendirme Komisyonunun her üyesi yukarıdaki tabloyu ayrı ayrı ve bağımsız olarak 
dolduracaktır. 

 
 

Kriterler Puan Teklif 1 Teklif 2 Teklif 3 Teklif 
4 

Firmanın benzer deneyimi 
 

10     

Firmanın mali kapasitesi  
 

10     

Organizasyon ve metodoloji      
Metodolojinin esasları  10     
Yaklaşım 10     
Faaliyet planı 10     
Organizasyon ve metodoloji  
Toplamı 
 

30     

Kilit uzman(lar)      
Bilgi ve beceri 15     
Genel profesyonel deneyim 15     
Özel profesyonel deneyim 20     
Kilit uzman(lar) Toplamı 
 

50     

Genel Toplam  100     
 

<Tarih> 

<Değerlendirme Komisyonu üyelerinin isimleri ve imzaları>    

Başkan <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 

Sekreter <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 

Değerlendiriciler <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 

 <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 

 <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 

 <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 
 


