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TÜRKİYE  

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (SUTP) ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği 

Projesi  

Görevlendirme Başlığı: Beceri Değerlendirme Aracının ve Profil Oluşturma Aracının 

Geliştirilmesi ve Sunulması   

Referans No:  FRIT1-ISKUR-WB-DH-01 

 

Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası tarafından idare edilmek üzere, AB Mülteci Aracı 

kapsamında AB’den 45.45 milyon Avro hibe almıştır. Türkiye Cumhuriyeti adına hibe alıcısı 

Çalışma, Sosyal Hizmet ve Aile Bakanlığıdır (ÇSHAB). Fonlar ÇSHAB ve Türkiye İş Kurumu 

(İŞKUR) tarafından ortaklaşa uygulanacaktır. İŞKUR hibe gelirinin bir kısmını danışmanlık 

hizmetleri için kullanmayı amaçlamaktadır. 

Danışmanlık hizmetleri farklı çıktılarla iki aşamadan oluşacak ve Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve 

İstanbul olmak üzere dört pilot ilde uygulanacaktır: (i) Araçların sunumu ve uygulanmasına, 

mevcut İŞKUR sistemlerine adapte olunmasına yönelik Beceri Değerlendirme Aracının 

geliştirilmesi ve teknik destek; (ii) profil oluşturma aracının sunumu ve uygulanmasına yönelik 

Profil Oluşturma Aracının geliştirilmesi ve teknik destek. 

İlgili Danışmanlardan, istenilen danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmeye yönelik gerekli 

niteliklere ve alanla alakalı deneyime sahip olduklarını gösteren bilgiler sağlamaları 

beklenmektedir. Listenin son hali aşağıdadır: 

 Batı Avrupa Ülkelerinde veya diğer gelişmekte olan ülkelerde işgücü geliştirme, kamu 

istihdam hizmetleri ve mültecilerin ve/veya kırılgan kesimlerin ulusal/yerel işgücü 

piyasalarına entegrasyonu alanlarında kanıtlanmış uluslararası deneyim ve uzmanlık. 

 Son beş yıl içinde bir beceri değerlendirme aracının geliştirilmesinde kanıtlanmış deneyim 

ve uzmanlık  

 Son beş yıl içinde gerçekleşmiş profil oluşturma aracının geliştirilmesinde kanıtlanmış 

deneyim ve uzmanlık  

 Bu tür araçların uluslararası anlamda uyarlanmasında ve uygulamaya ilişkin destek 

materyallerinin, sistemlerinin ve eğitim materyallerinin geliştirilmesine yönelik teknik 

yardımda deneyim. 
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 İşletme yapısı dâhil olmak üzere, kurumsal bilgi işlem sistemlerinin değerlendirilmesinde ve 

tasarımında deneyim. 

 İnsan Kaynakları dâhil olmak üzere büyük veri analizinde ve gelişmiş analitik tekniklerin 

uygulanmasında deneyim. 

 Gerekli olan hizmetler ve sunulan çalışmalarla ilgili uzman istihdamı ve insan kaynakları 

kapasitesi. 

 ÇSHAB veya İŞKUR ile sorunlu, işlemeyen sözleşmelere sahip olmamak. 

 

İlgili Danışmanların dikkati, Dünya Bankasının çıkar çatışmasıyla ilgili politikalarını 

düzenleyen Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) Alıcıları için Satın Alma Yönetmeliğinin 3.14 

fıkrasına (Temmuz 2016) çekilmektedir (Satın Alma Yönetmeliği). 

Danışmanlar, niteliklerini geliştirmek için, ortak teşebbüs ya da taşeron müşavirlik şeklinde 

diğer firmalarla bağlantılı olabilir. Ortak Teşebbüs (OT) durumunda OT’nin bütün üyeleri son 

listedeki amaçlara yönelik olarak ortaklaşa değerlendirilir, görevlendirme konusunda ortak ve 

ayrı ayrı sorumlu olur ve o OT grubu seçildiğinde sözleşme imzalar. İlgili danışmanlar 

uygulamalarında ortaklarının ve taşeron danışmanların görevlerinin ve “kendi bağlantılarının” 

yapısını açık bir şekilde göstermelidir. “Bağlantılı olma” ve/veya “ortak olma” vs. bakımından 

açık olmayan niyet beyanı son liste için dikkate alınmayabilir. 

Bir Danışman, Tedarik Düzenlemelerinde belirtilen Danışmanlık Niteliklerine (CQS) uygun 

olarak seçilir. 

Türkiye saatiyle 9:00 ile17:00 arasındaki çalışma saatlerinde aşağıdaki adresten daha fazla bilgi 

edinilebilir. 

 

“Bir Beceri Değerlendirme ve Profil Oluşturma Aracının Geliştirilmesine yönelik Danışmanlık 

Hizmetleri”ni (FRIT1-ISKUR-WB-DH-01) açıkça işaret eden bu Niyet Beyanı, Türkiye saati ile, 

08 Ağustos 2018, 24:00’e kadar aşağıda yer alan adrese şahsen veya posta veya e-posta yoluyla 

yazılı olarak teslim edilmelidir. 

 

İlgili:  

Sn. Mustafa IŞIK 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi 

Adres: Emniyet Mah. Mevlâna Bulvarı No:42 Kat: 9 Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE 

Tel: +90 312 216 3588    

Faks: +90 312 216 3581 

E-posta: mustafa.isik1@iskur.gov.tr 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

(CONSULTING SERVICES – CQS) 
 

 

TURKEY  

Employment Support Project for Syrians under Temporary Protection (SuTP) and 

Turkish Citizens  

Assignment Title: Development and Roll-Out of a Skills Assessment Tool and a Profiling Tool  

Reference No:  FRIT1-ISKUR-WB-DH-01 

 

The Republic of Turkey has received a 45.45 million Euro grant from the EU under the EU 

Facility for Refugees to be administered by the World Bank. The recipient on behalf of the 

Republic of Turkey is the Ministry of Labor, Social Services and Family. The funds will be 

implemented jointly by the Ministry of Labor, Social Services and Family and the Turkish 

Employment Agency (İŞKUR).  İŞKUR intends to use part of the grant proceeds for consulting 

services. 

The consulting services will consist of two phases with distinct outputs and will be implemented 

in the four pilot provinces of Şanlıurfa, Gaziantep, Adana and İstanbul: (i) Development of a 

Skills Assessment Tool and technical support for the roll-out and implementation of the tools and 

adaptation to existing İŞKUR systems; and (ii) Development of a Profiling Tool and technical 

support for the roll-out and implementation of the profiling tool. 

Interested Consultants are expected to provide information demonstrating that they have the 

required qualifications and relevant experience to perform the requested consulting services.  

The shortlisting criteria are:  

 Proven international experience and expertise in the subject areas of workforce 

development, public employment services and integration of refugees and/or vulnerable 

populations into national/local labour markets in Western European Countries or other 

developing countries. 

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

five years 

 Prove expertise and experience 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   

 Experience in assessment of and designing institutional IT systems, including enterprise 

architecture. 
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 Experience in big data analysis and applying advanced analytical techniques, including HR. 

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

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

İŞKUR 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 3.14 of the World Bank’s 

Procurement Regulations for IPF Borrowers (July 2016) (“Procurement Regulations”), setting 

forth the World Bank’s policy on conflict of interest. 

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy to 

enhance their qualifications. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be 

evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the 

assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested 

consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners 

and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association 

with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. 

A Consultant will be selected in accordance with the Consultant’s Qualification (CQS) method set 

out in the Procurement Regulations. 

Further information can be obtained at the address below during office hours from 9:00 a.m. to 

17:00 p.m. Turkey time. 

 

Expressions of interest to be clearly marked “Consulting Services for Development of a Skills 

Assessment Tool and a Profiling Tool” (FRIT1-ISKUR-WB-DH-01) must be delivered in written 

form to the address below in person, or by mail, or by e-mail by August 08, 2018, 17:00 pm local 

time. 

 

Attn:  

Mr. Mustafa IŞIK 

Turkish Employment Agency (İŞKUR) 

Job and Vocational Counselling Department of İŞKUR 

Adress: Emniyet Mah. Mevlâna Bulvarı No:42 Kat: 9 Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE 

Tel: +90 312 216 3588    

Fax: +90 312 216 3581 

E-mail: mustafa.isik1@iskur.gov.tr 
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