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İş Tanımı 

BECERİ DEĞERLENDİRME VE PROFİL OLUŞTURMA ARAÇLARININ 

GELİŞTİRİLMESİ 

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için  

İstihdam Desteği Projesi 

 

 

I. Arkaplan  

Türkiye Cumhuriyeti, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) ve Türk Vatandaşları 

İçin İstihdam Desteği Projesini uygulamak üzere 45.450.000 Avro tutarında hibe almıştır. 

Bu hibe AB Mülteciler için Mali Yardım Aracı tarafından sağlanmakta ve Dünya Bankası 

tarafından idare edilmektedir. Uygulayıcı kurumlar Çalışma, Sosyal Hizmet ve Aile 

Bakanlığı (ÇSHAB) ve Türkiye İş Kurumu’dur (İŞKUR).  

Bu projenin genel amacı Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve İstanbul illerinde ikamet eden 

GKAS’nin ve Türk Vatandaşlarının istihdam edilebilirliğini artırmaktır. Bu iller 

GKAS’nin yoğunlukta olduğu ve işgücü piyasalarının bunlardan olumsuz etkilendiği 

bölgeler arasından seçilmiştir.   

Bu amacı gerçekleştirebilmek için, uygulayıcı kurum olan İŞKUR, danışmanlık 

hizmetlerini ve dil ve beceri eğitimi, uygulamalı eğitim ve işgücü piyasası programlarına 

geçişi içeren bir dizi aktif işgücü piyasası programlarını (AİPP’leri) GKAS’ye ve Türk 

Vatandaşlarına sunacaktır.  

Yeni bir beceri değerlendirme ve profil oluşturma aracı, proje kapsamında sağlanacak 

olan danışmanlık hizmetleri ve AİPP’lere yönelik bir mihenk taşı olacaktır. Bu araç, iş ve 

meslek danışmanlarının, bireylere danışmanlık sunma ve/veya onları farklı türdeki 

AİPP’lere yönlendirme veya açık işlerle eşleştirilmelerini kapsayan bireysel kariyer 

rehberliği sunmaları noktasında yardımcı olmak için kullanılacaktır. İŞKUR, bu yeni 

aracı bu projenin küçük ölçeğinde pilot olarak kullanmayı ve zaman içerisinde İŞKUR 

hizmet merkezlerinde kullanılmak üzere ulusal çapta yaygınlaştırmayı planlamaktadır. 

 

II. Çalışmanın Kapsamı  

Bu görev yeni becerilerin değerlendirilmesi ve profil oluşturma aracının geliştirilmesi ve 

hem pilot olarak kullanmada hem de uygulamada gerekli teknik destek ve eğitimin 

İŞKUR’un merkez ve taşra personeline sağlanmasını kapsamaktadır.  

Hâlihazırda, İŞKUR’un hizmetlerinden faydalanmak isteyen bir iş arayan ilk olarak 

kuruma kayıt olmaktadır. Daha sonra, bir çevrimiçi ve/veya yüz yüze kayıt olma süreci 

ile iş arayan hakkında temel demografik bilgiler, iş deneyimi ve eğitim arkaplan bilgileri 

toplanmaktadır. Kayıt sonrasında, iş arayan destek almak üzere bir iş ve meslek 

danışmanı (İMD) ile görüşür. Bu aşama bir işe yerleştirilme veya AİPP’ye uygun bir iş 
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arayan profil ile eşleştirilmeyi kapsayabilir. Genellikle, iş arayanın “profil”i kayıt 

esnasında toplanan veriler ile geliştirilir.  

Bazı bölgelerde, İŞKUR hâlihazırda istatistiksel bir model kullanarak 4 aşamalı istihdam 

riski kategorizasyonundan faydalanmaktadır. Ne var ki, çoğu zaman, iş arayanlar kendi 

beyanlarına dayanan bilgi ve İMD’lerin onlar hakkındaki değerlendirmelerine göre 

oluşturulmuş olan profillerine dayanarak açık işler ve uygun hizmetler ile 

eşleştirilmektedirler. Dolayısıyla, istatistiksel modelin özellikle bireylerin becerilerine 

dair yeni değişkenler sağlanarak ve bu değişkenleri kullanan analizin ilerletilerek 

geliştirilmesi gerekmektedir.  

Mülteci akını İŞKUR’a yeni sorunlar getirmiştir çünkü bu nüfusun üyeleri genellikle 

eğitimlerini, yeterliliklerini ve ilgili iş deneyimlerini Türk işgücü piyasasındaki 

işverenlere bildirmeleri için gerekli olan eğitimsel belgelendirmeden ve referanslardan 

yoksundurlar.   

Aynı şekilde, ortaöğretim seviyesinden düşük eğitimli, düşük becerilere sahip kişilerin 

(kayıtlı işsizlerin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturan) farklı ihtiyaçlarını değerlendirmeye 

ve mümkün olan en kısa sürede ve doğru eğitim ve destek ile bu kişilerin işgücü 

piyasasına entegre edilmeleri için aralarında bir sınıflandırma yapılmasına yönelik daha 

iyi araçlar geliştirmek de istenen bir husustur.  

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, İŞKUR, aşağıda belirtilenleri gerçekleştirerek, 

değerlendirme ve profil oluşturma metodolojisinin kapsam ve kalitesini derinleştirmek ve 

İş ve Meslek Danışmanlarının kullanması için yeni araçlar tanıtmak istemektedir; 

(i) toplanan bilgi yelpazesinin artırılması (göstergeler açısından) ve teknik destek 

sağlanması, 

(ii) metodolojinin çok yüksek becerilere sahip olanlardan becerisi olmayanlara kadar 

geniş yelpazede işsizlere uygulanabilecek hale getirilmesi, 

(iii) metodolojinin Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırmasına (ISCED) uygun hale 

getirilmesi, 

(iv) İMD’lerin geliştirilmiş metodolojilerin kullanımı hakkında eğitilmesi ve teorik, 

metodolojik ve yazılım bilgisi bakımından sistemlerin teknik altyapısı konusunda Genel 

Müdürlük personelinin eğitilmesi. 

İMD’lerin kullanımına yönelik sınıflandırma veya “profil oluşturma” metodolojilerindeki 

bu iyileştirmeler, hem iş eşleştirme hem de bireylerin uygun aktif işgücü piyasası 

programlarına (ilk aşamada proje kapsamında sunulan fakat daha sonra İŞKUR 

tarafından sunulan çok çeşitli programlar) yerleştirilmesi noktalarında İMD’lerin daha iyi 

kararlar almalarına yardımcı olacaktır.   

Bu bağlamda, belirtilen görevin iki farklı aşaması olabilir:  

 

Aşama 1 – Beceri Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi ve Sunumu - Bu aşama, iş 

arayanları sınıflandırmaya yönelik test ve ölçekler dizisinin geliştirilmesi ile geliştirilen 

beceri değerlendirme araçları ve sonuç ölçeklerine dayalı çevrimiçi ekranların, kullanım 

kılavuzlarının ve eğitim materyallerinin geliştirilmesinden oluşacaktır.  
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Bu testler ile toplanan bilgiler, demografik, eğitim bilgileri ve iş deneyimine ilişkin kayıt 

esnasında edinilen bilgileri tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.   

Bu testlerin bireyin başkaları ile çalışma becerisi, iletişim, problem çözme, eleştirel 

düşünme, bilgiyi anlama gibi zihinsel ve çapraz becerileri ile işyeri ile ilgili diğer 

davranışsal yeterlilikleri, Türkçe dil becerileri ve mesleki ilgi ve iş arama istekliliğini 

değerlendirmesi beklenmektedir.     

Testlerin oldukça kısa — yaklaşık 30 dakika — olması beklenmekte olup bu testler 

kişinin kendisinin uygulayacağı çevrimiçi platformlar aracılığıyla veya İŞKUR hizmet 

merkezlerinde bir İMD’nin desteği ile yapılacaktır. 

Bu ölçek, bireylerin ihtiyaçları, yeterlilikleri ve ilgi alanları doğrultusunda Aktif İşgücü 

Piyasası Programlarına yerleştirmelerini kolaylaştırmalıdır. Ölçek, örneğin, yeterlilikler, 

eğitim durumu, iş deneyimi ve mesleki becerileri özetleyen birkaç toplu değişken 

içermelidir. Sonuç olarak, bu ölçeğin ISCED tarafından sınıflandırılmış mesleklerle de 

uyumlu olması ve İMD’lerin iş arayanların beceri ve yeterliliklerini belirli meslek 

gruplarıyla eşleştirmesine imkân tanıması gerekmektedir. 

Beceri değerlendirme testlerinin tamamlanmadan önce pilot olarak dört proje bölgesinde 

uygulanması beklenmektedir. Testlerin ve önerilen ölçeklerin tamamlanmasının ardından 

firmanın testlerin kullanımı ve testlerin sonuçları ile iş arayanları işler ile eşleştirme 

ve/veya proje kapsamında sunulan programlara yerleştirme amaçlı kullanılabilecek olan 

sınıflandırma metodolojisi üzerine kullanıcı kılavuzları ve eğitim materyalleri üretmesi 

beklenecektir. İŞKUR personeline yönelik bir dizi eğitim oturumları yapılması 

beklenmektedir.  

 

Aşama 2 – Profil Oluşturma Aracının Geliştirilmesi ve Sunumu –tam bir profil 

oluşturma aracının geliştirilmesini ve kullanıcı rehberlerinin geliştirilmesi ve merkez ve 

yereldeki İŞKUR personelinin eğitimi dâhil olmak üzere aracın sunumunda teknik 

yardımı kapsayacaktır.  

Daha önce bahsedildiği üzere, şu anda İŞKUR istatistiksel bir profil oluşturma modelinin 

pilot uygulamasını gerçekleştirmektedir. Bu modelin çeşitli ihtiyaçlara uygulanabilir 

olması için geliştirilmesi gerekmektedir.  

Bu aşamada, firmanın, beceri değerlendirme testlerinden elde edilen sonuçlarla 

geliştirilen toplam ölçekleri/göstergeleri, mevcut istatistiksel profil oluşturma modeline 

entegre etmesi beklenecektir. Yeni bir profil oluşturma modeli oluşturulduğunda, 

modelin dört proje bölgesinde test edilmesi gerekecektir.  

Firmanın, profil oluşturma yöntemine ve yöntemin uygulanmasına ilişkin kullanıcı 

rehberleri ve eğitim malzemeleri üretmesi ve eğitici olabilecek seçilmiş bir grup İŞKUR 

personeline eğitim vermesi beklenecektir.  
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III. Görev Çıktıları  

Görev çıktıları şunları kapsayacaktır: 

1. İŞKUR danışanlarının (iş arayanların) eğitim altyapısını, bilişsel becerilerini ve 

çapraz becerilerini değerlendirmek için geliştirilen bir dizi beceri değerlendirme 

testleri/soruları/araçları. 

2. İş arayanları, temel demografik göstergelere, eğitim altyapısına ve test sonuçlarına 

göre gruplandırmaya yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi. 

3. Bu “testlerin” mevcut İŞKUR kayıt sistemlerine ve diğer çevrimiçi platformlara 

entegrasyonu için geliştirilen çevrimiçi ekran şablonları. 

4. Dört proje bölgesinde beceri değerlendirme testlerinin/sorularının ve ilgili yazılımın 

pilot uygulaması ve test edilmesi ve beceri değerlendirme testlerin/soruların ve 

önerilen ölçeklerin sonuçlandırılması. 

5. Test sonuçlarına göre iş arayanların gruplandırılması için beceri değerlendirme 

aracına/testlerine ve prosedürlerine ilişkin “kullanıcı rehberlerinin” geliştirilmesi. 

6. Yazılım geliştirenler için beceri değerlendirme aracına/testlerine ve prosedürlerine 

ilişkin “rehberlerin” geliştirilmesi. 

7. İŞKUR personeline beceri değerlendirme araçları ve sonuçların kullanımı konusunda 

eğitim verilmesi. 

8. Beceri değerlendirme aracından elde edilen sonuçlarla geliştirilen toplu 

ölçeklerin/göstergelerin, mevcut istatistiksel profil oluşturma modeline ve ileri 

analitik tekniklere entegrasyonunu kapsayacak şekilde tam bir profil oluşturma 

aracının iyileştirilmesi/geliştirilmesi. 

9. Dört proje bölgesinde yeni tam profil oluşturma aracının pilot uygulaması ve test 

edilmesi ve profil oluşturma aracının sonuçlandırılması. 

10. Profil oluşturma aracı ve prosedürlerine ilişkin “kullanıcı rehberlerinin” geliştirilmesi. 

11. Yazılım geliştirenler için profil oluşturma aracı ve prosedürlerine ilişkin “rehberlerin” 

geliştirilmesi. 

12. İŞKUR personeline araçlar ve sonuçların kullanımı konusunda eğitim verilmesi. 

 

Tüm malzemeler İngilizce ve Türkçe dillerinde geliştirilmelidir. Testler Türkçe, İngilizce 

ve Arapça dillerinde geliştirilmelidir.  

 

IV. Firma Nitelikleri ve personeli  

Görev, kapsamlı veri ve ileri analiz, mültecilerin ekonomik ve sosyal hayata 

entegrasyonu, işgücü geliştirme, Türkiye’de ve Batı Avrupa Ülkelerinde kamu istihdam 

kurumları ve işgücü piyasaları konularında kapsamlı bilgi ve uygulamalı deneyime ve 

batı Avrupa KİK’lerine yönelik hizmetlerde ispat edilebilir deneyime sahip bir 

danışmanlık firması veya ortak girişim firmaları tarafından yürütülecektir.  
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Danışmanlık ekibi üyeleri, beceri değerlendirme testlerinin tasarımında, nicel ve nitel 

analizde, eğitim verme ve rapor hazırlamada yüksek beceriler sergilemelidir. 

Yüksek düzeyde iletişim becerileri ve örgütsel beceriler gerekmektedir. 

Firmanın beceri değerlendirmesi ve profil oluşturma aracı geliştirme projelerinde 

uluslararası deneyime sahip olması gerekmektedir.  

Firma görevlendirmenin tüm yönlerini yürütebilecek bir ekip önerecektir. Önerilen ekip 

aşağıdaki hususlara sahip olmalıdır: 

 İşgücü gelişimi ve kamu istihdam hizmetleri alanlarında kanıtlanmış uluslararası 

deneyim ve uzmanlık 

 Son beş yıl içerisinde beceri değerlendirme aracı gelişimi alanında kanıtlanmış 

uluslararası deneyim ve uzmanlık 

 Son beş yıl içerisinde profil oluşturma aracı geliştirme alanında kanıtlanmış 

uluslararası deneyim ve uzmanlık 

 Bu tür araçların uluslararası anlamda uyarlanması ve uygulama için destek 

materyallerinin, sistemlerinin ve eğitim materyallerinin gelişimi için teknik yardım 

konularında deneyim 

 İstenen hizmetler ve çıktılarla ilgili olarak uzman personel ve insan kaynağı 

kapasitesi 

 İleri düzey analitik tekniklerle ilgili deneyim 

 ÇSHAB veya İŞKUR ile sorunlu, işlemeyen sözleşmelere sahip olmamak  

İlgilenen firmalar bu iş tanımındaki tüm talepleri yerine getirebilmek için gerekli olan iş 

deneyimi ve niteliklerini kanıtlayacak ayrıntılı bilgi ve destekleyici belgeleri sunacaktır. 

Ayrıca, ilgilenen firma(lar) mükemmel düzeyde yazma becerisine sahip personel 

çalıştırmalıdır. Danışman ekipteki uzmanlar görevlendirme çıktılarının kalite düzeyini 

karşılayamıyorsa, danışman sözleşme makamına ekstra bir maliyet yansıtmadan derhal 

istenen standartlara uygun bir ekiple değiştirecek veya mevcut ekibi destekleyecektir.  

 

V. Görev süresi 

Görevlendirmenin başlangıç tarihinden itibaren 4 ayda (120 gün) sona ermesi 

beklenmektedir. 

 

VI. Roller ve sorumluluklar 

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Daire Başkanlığı ilgili teknik daire başkanlıklarıyla 

birlikte işin ilerleyişini ve danışmanın teslim edeceği çıktıların kalitesini denetleyecektir. 

Sözleşme İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi ile Danışman arasında imzalanacak 

ve danışmana yapılacak ödemeler danışmanın teslim etmesi gerekenleri teslim 
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etmesinden ve İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi ve Dünya Bankasının onayından sonra 

yapılacaktır. 

Proje Uygulama Birimi İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesini sözleşmenin yönetimi ve 

uygulanması konularında destekleyecektir ve Dış ilişkiler ve Projeler Dairesi de ilgili 

taraflar arasında gerekli koordinasyonu sağlayacaktır. 

 

VII. Raporlama ve Çıktıların Teslimi 

Seçilen firma raporları İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesine sunacaktır. 

Teslim edilmesi gereken her şey İŞKUR’a Türkçe ve İngilizce dillerinde hem basılı 

kopya hem de elektronik olarak verilecektir (5 Türkçe, 5 İngilizce basılı kopya ve 

elektronik kopyalar). 

Uyuşmazlık durumunda, Türkçe versiyon geçerli olacaktır. İŞKUR, danışmandan verilen 

tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde belgeleri gözden geçirmesini isteyebilir. 

Gözden geçirme talebi üzerine, danışman gereken değişiklikleri yaptıktan sonra 10 iş 

günü içerisinde belgelerin nihai halini ibraz eder. 

Taslağın onayından sonra, danışman 10 basılı kopya (5 Türkçe, 5 İngilizce) ve word ve 

pdf formatlarında elektronik kopya olarak nihai versiyonu teslim eder. 

Nihai versiyonlar düzenleme kriterlerini ve grafik tasarım standartlarını ve projenin 

görünürlük kurallarını karşılar.  
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Terms of Reference 

DEVELOPMENT OF SKILLS ASSESSMENT AND PROFILING TOOLS 

Employment Support Project for 

Syrians under Temporary Protection and Turkish Citizens 

 

 

I. Background  

The Republic of Turkey has received a grant of 45,450,000 Euros for the implementation 

of an Employment Support Project for Syrians under Temporary Protection (SUTP) and 

Turkish Citizens.  This grant is provided under the EU Facility for Refugees and 

administered by the World Bank. The implementers are the Ministry of Labor, Social 

Services and Family and Turkish Employment Agency (ISKUR). 

The broad objective of the project is to improve the employability of SUTP and Turkish 

citizens residing in the localities of Şanlıurfa, Gaziantep, Adana and Istanbul. These areas 

were chosen from among those with high density of SUTPs and whose labor markets 

may have been adversely affected.   

To achieve this objective, ISKUR, the implementer, will offer counseling services and a 

sequence of active labor market programs (ALMPs) including language training, skills 

training, applied training and transition to labor market programs to SuTP and Turkish 

Citizens.  

A new skills assessment and profiling tool will be the cornerstone of the counseling 

services and ALMPs to be provided under the project. The tool will be used to assist job 

counselors as they provide career guidance, including counseling and/or placement of 

individuals into different types of ALMPs or to match them with job vacancies. İŞKUR 

envisions piloting this new tool at small scale under this project, and over time, rolling it 

out nationally to be used at all İŞKUR local service centers.  

 

II. Scope of Work  

The assignment consists of development of new skills assessment and profiling tool as 

well as provision of necessary technical support and training to İŞKUR central and local 

staff for both piloting and implementation.  

At present, a jobseeker wishing to benefit from İŞKUR services first registers with the 

institution. Next, an online and/or face-to-face registration process collects basic 

demographic information, work experience and educational background of the jobseeker.  

After registration, the jobseeker meets with job and vocational counselors (JVCs) to 

receive support, which may include matching to a job or to one of the ALMPs fitting the 

jobseeker’s profile. For the most part, the “profile” of the jobseeker is developed from 

data collected during registration.  
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In a few locations, İŞKUR is currently using a 4-level unemployment risk categorization 

by employing a statistical model, but for the most part, jobseekers are matched with 

vacancies or appropriate services based on profiling that relies on classification of self-

reported information and judgement of the JVCs. Thus, the statistical model needs to be 

further improved by introducing new variables, particularly variables related to the skills 

of individuals, and enhancing the analysis which uses those variables.  

The influx of refugees has presented new challenges for the İŞKUR because members of 

this population generally lack educational documentation and references necessary to 

signal their education, competencies and relevant work experience to potential employers 

in the Turkish labor market.   

Similarly, it is also desirable to develop better tools to assess the different needs of the 

low skilled, those with below secondary school education, (which comprise more than 50 

percent of the registered unemployed), and stratify among them to integrate them to the 

labor market as quickly as possible and with the right kind of training and support.  

Given these needs, İŞKUR wants to deepen the scope and quality of the assessment and 

profiling methodology and introduce new tools at the disposal of JVCs by; 

(i) increasing the range of information collected (in terms of indicators) and providing 

technical assistance, 

(ii) making the methodology applicable to a broad range of jobseekers from the very 

high-skilled to the unskilled, 

(iii) aligning it to the International Standard Classification of Education (ISCED), 

(iv) training the JVCs in the utilization of improved methodologies and training the HQ 

staff for technical infrastructure of the systems in terms of theoretical, methodological 

and software knowledge. 

These improvements to the classification or “profiling” methodologies at the disposal of 

JVCs will help them make better decisions with respect to both job-matching and 

placement of individuals into appropriate active labor market programs (initially offered 

under the project, but later to the full range of programs offered by İŞKUR.).   

In this light, the advertised assignment can be broken down into two distinct phases:  

 

Phase 1 – Development of Skills Assessment Tool and its Roll-out - will consist of 

development of a battery of tests and scales to classify jobseekers, and development of 

online screens, user manuals and training materials based on the skills assessment tools 

and results scales developed.  

The information collected through these tests should supplement the demographic, 

educational background and work experience related information collected at registration.   

The tests are expected to assess an individual’s cognitive skills and transversal skills, 

such as ability to work with others, communication, problem-solving, critical thinking, 

understanding information, and other behavioral competences relevant for the workplace, 

Turkish language skills, and career interests and willingness to look for a job.    
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The tests are expected to be fairly short — approximately 30 minutes — and will be 

administered through online platforms that are either self-paced or taken with support 

from a JVC at İŞKUR service locations. 

This scale should facilitate placement of individuals to ALMPs according to their needs, 

competencies and interests. It should include a few aggregate variables which summarize, 

for instance, competencies, educational background, work experience and occupational 

capabilities. Finally, the scale must also be aligned with occupations categorized by 

ISCED and allow JVCs to match jobseekers’ skills and competencies to specific 

occupational streams. 

The skills assessment tests are expected to be piloted in the four project localities before 

they are finalized. After tests and proposed scales are finalized, the company will be 

expected to produce user manuals and training materials on the use of the tests and their 

results and the classification methodology that may be used to match jobseekers to jobs 

and/or place them into programs that are offered under the project. It is expected that a 

series of training sessions will be provided to İŞKUR staff.  

 

Phase 2 – Development of Profiling Tool and its Roll-out - will consist of development 

of a full profiling tool and technical assistance in the roll-out of the tool including 

development of user manuals and training of İŞKUR central and local staff. 

As mentioned earlier, İŞKUR currently is piloting the use of a statistical profiling model.  

This model needs to be improved so that it may be applicable to a wide range of needs.  

In this phase, the company will be expected to integrate the aggregate scales/indicators 

developed with the results obtained from the skills assessment tests into the existing 

statistical profiling model. Once a new profiling model is established, the model will 

need to be tested in the four project locations. 

The company will be expected to produce user manuals and training materials for the 

profiling methodology and its implementation, and provide training to a selected group of 

İŞKUR staff who can be trainers. 

 

 

III. Deliverables of the Assignment  

The outputs of the assignment will consist of: 

1. A battery of skills assessment tests/questions/tools developed to assess İŞKUR’s 

clientele’s (jobseekers) educational background, cognitive skills and transversal 

skills. 

2. Development of a scale to classify jobseekers based on basic demographic indicators, 

educational background and test results. 

3. Online screen templates developed for integration of these “tests” to the existing 

İŞKUR registration systems and other online platforms. 
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4. Piloting and testing of skills assessment tests/questions and related software in the 

four project localities and finalization of skills assessment tests/questions and 

proposed scales. 

5. Development of “user manuals” for the skills assessment tool/tests and procedures for 

jobseeker classification using test results. 

6. Development of “manuals” for the skills assessment tool/tests and procedures for 

software developers. 

7. Provision of training to İŞKUR staff on skills assessment tools and use of results. 

8. Improvement/development of a full profiling tool including the integration the 

aggregate scales/indicators developed with the results obtained from the skills 

assessment tool into the existing statistical profiling model as well as advanced 

analytical techniques. 

9. Piloting and testing of new full profiling tool in the four project localities and 

finalization of the profiling tool. 

10. Development of “user manuals” for the profiling tool and procedures. 

11. Development of “manuals” for the profiling tool and procedures for software 

developers. 

12. Provision of training to İŞKUR staff on the tools and use of results. 

 

All materials should be developed in English and Turkish. The tests should be developed 

in Turkish, English and Arabic. 

 

IV. Firm Qualifications and Staffing  

The assignment will be performed by a consulting firm or joint venture of firms with the 

extensive knowledge and hands-on experience on big data and advanced analytics, 

integration of refugees into economic and social life, workforce development, public 

employment services and labour markets in Turkey and Western European Countries and 

demonstrable experience in services to western European PES providers. 

The consulting team members must demonstrate strong skills in design of skills 

assessment tests, doing quantitative and qualitative analysis, providing trainings and 

preparing reports.  

Excellent communication and organizational skills is a must.  

The firm must have international experience in skills assessment and profiling tool 

development projects.  

The firm will propose a team capable of carrying out all aspects of the assignment. The 

proposed team must at least have: 

 Proven international experience and expertise in the subject areas of workforce 

development and public employment services. 

 Proven experience and expertise in the development of a skills assessment tool in the 

last five years 
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 Proven experience and expertise in the development of profiling tool in the last five 

years  

 Experience in customization of such tools internationally and technical assistance for 

development of supporting materials, systems and training materials for 

implementation 

 Expert staffing and human resource capacity related to the required services and 

deliverables 

 Experience on advanced analytical techniques 

 Have no non-performing contracts with the Ministry of Labor, Social Services and 

Family or İŞKUR 

Interested firms shall provide detailed information and supporting documentation to 

prove their work experience and qualifications to fulfill all the requirements of these 

terms of reference. 

In addition, interested firm(s) will be staffed with individuals with excellent writing 

skills. If the experts in the consultant’s team prove unable to meet the level of quality for 

the assignment outputs, the consultant shall provide at no additional cost to the 

contracting authority, immediate replacement/support to the team to meet the required 

standards.  

 

V. Duration of Assignment  

The assignment will be expected to be completed within 4 months (120 days) of the start 

date.  

 

VI. Roles and Responsibilities  

Job and Vocational Counseling Department at İŞKUR, together with related technical 

departments, will oversee the work progress and quality of the consultant’s deliverables. 

The contract will be signed between İŞKUR Job and Vocational Counseling Department 

and the Consultant, and payments to the consultant will be made upon consultant’s 

submission of deliverables and approval of the Job and Vocational Counseling 

Department and World Bank. 

The Project Implementation Unit will support Job and Vocational Counseling 

Department in management and implementation of the contract and International 

Relations and Project Department will ensure necessary coordination among related 

parties. 
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VII. Reporting and Delivery of Outputs 

The selected firm will be reporting to the Job and Vocational Counseling Department of 

İŞKUR.  

All deliverables will be submitted to İŞKUR both in hard copy and electronic version in 

Turkish and in English. (5 Turkish and 5 English hard copies as well as electronic 

copies).  

In the case of any discrepancies, the Turkish version will prevail. The Consultant may be 

asked by İŞKUR to revise the submitted documents within 10 working days from the 

submission.  

Upon a revision request, the consultant shall submit the final versions of documents 

within 10 working days after making the necessary changes.  

After the approval of the draft, the consultant shall submit the final version of the 

deliverable with 10 printed copies (5 Turkish copies and 5 English copies) and electronic 

copies in word and pdf format.  

The final version of all deliverables shall satisfy proper editing and graphic design 

standards following the visibility rules of the project. 


