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İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İDMİB) 

 MESLEKİ BELGELENDİRME MERKEZİ  

SORU HAZIRLAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

Kapsam 

 

Madde 1- Bu şartname İDMİB Deri ve Deri Ürünleri Mesleki Belgelendirme Merkez 
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (Bundan böyle İDMİB olarak 

anılacaktır) sınav ve belgelendirme sürecinde kullanacağı soruların hazırlanması, soruların 

İDMİB’e teslimi, İDMİB tarafından kontrolü ve kabulü safhalarında uygulanacak esasları 

içerir. 

 

Soruların Hazırlanması ile İlgili Şartlar 

Madde 2- Sorular Ek-1’deki listede bulanan 48 meslek alanında hazırlanacaktır. 

Madde 3- Soruların içerikleri Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun resmi internet sayfasında 

http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/component/yeterlilik_sor/?view=yeterlilik_sor adresinde 

yayınlanan ulusal yeterlilikler, ulusal yeterliliklerde her bir yeterlilik birimlerinin altında yer 

alan öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri doğrultusunda hazırlanacaktır. 

 

Madde 4- Sorular ulusal yeterliliklerde belirtilen esaslara göre, teorik sınava ve 

performans sınavına uygun olacak şekilde hazırlanacaktır. Teorik sorular 4 (dört) şıklı 

veya boşluk doldurma şeklinde olacak ve https://tdsd.voc-tester.com adresine veri girişi 

şeklinde ve Word ortamında teslim edilecektir. 

 

Madde 5- Performans soruları Yüklenici tarafından, başarım ölçütlerini ölçebilecek 

senaryolar şeklinde hazırlanıp İDMİB’e WORD ortamında teslim edecektir. 

 

Madde 6- Hazırlanan soruların (teorik ve performans) telif ve kullanma hakkı İDMİB’e 

verilmiş sayılacaktır. Fikri ve sınai haklar kapsamında herhangi bir ek istekte 

bulunulmayacaktır. 

 

Madde 7- 9.maddeye uygun şekilde onaylanan sorular, Yüklenici tarafından herhangi 

başka bir iş kapsamında kullanılmayacaktır. 

 

Soru Miktarı 

Madde 8-   Ekli listedeki meslek alanlarının her birinde belirtilen Yeterlilik Biriminin Ölçme 

ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesinde; 

 

a) Bilgi ifadesinde yer alan başarım ölçütlerinin tamamını karşılayacak şekilde her bir 

yeterlilikte en az 100 (yüz) adet teorik soru  

 

b) Beceri ve Yetkinlik İfadesinde yer alan başarım ölçütlerinin tamamını karşılayacak 

şekilde her bir yeterlilikte en az en az 3 adet senaryo sorusu (uygulama) hazırlanacaktır. 
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Soruların Kontrolü ve Onaylanması 

Madde 8- Hazırlığı tamamlanan ve şartnameye uygun şekilde teslimi yapılan sorular 

İDMİB’in belirleyeceği yetkililerce incelenecek, uygun bulunan sorular onaylanacak, uygun 

bulunmayanlar iptal edilecek, içeriğinde veya şıklarında değişiklik yapılması istenenler revize 

edilmek, düzenlenmek üzere Yükleniciye iade edilecek, yeterli sayıda bulunmayan alanlarla 

ilgili yeni soru talepleri Yüklenici ’ye iletilecektir.  

 

İDMİB’in belirleyeceği yetkililerin, sorular üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

İdari Şartlar 

Madde 9- Şartname kapsamındaki iş için soru başına birim fiyat teklifi verilecektir. 

 

Madde 10- Teklif veren her Yüklenici bu şartnamedeki koşulları kabul etmiş sayılacaktır. 

 

Madde 11- Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu işi yapmaya hak kazanan Yüklenici ’ye 

son kontrolü yapılan ve onaylanan soru miktarları üzerinden ödeme yapılacaktır. Ödemeler 

uygun bulanan soru sayıları esas alınarak yapılacaktır. 

 

Madde 12- Bir mesleğin farklı seviyelerinde veya farklı mesleklerde aynı soruların 

hazırlanması (mükerrer) durumunda 1. soru için birim fiyat, 2. Soru için birim fiyatın yarısı 

kadar ödeme yapılacak, 3 ncü ve sonraki sorular için ödeme yapılmayacaktır.  

Madde 13-  İDMİB ile ihalenin üzerinde kaldığı Yüklenici arasında anlaşılan bedel üzerinden 

sözleşme imzalanacaktır.  

 

 

Diğer Hususlar  
Madde 14-  1.Teklifler İDMİB tarafından incelenip değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde 

teklif veren firmalar görüşme için ayrı ayrı İDMİB’e davet edilebilecektir.  
2. Tekliflerin değerlendirme sonuçları teklif veren firmalara bildirilecektir.  

3. İDMİB dilediği taktirde tüm alımı veya bir kısmını iptal etmekte serbesttir.  

4. Firma, işbu şartname ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını 

başkalarına İDMİB’in yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez.  

5. Bu alım ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri  

 


