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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) bir kredi almıştır 
ve bu kredinin bir kısmını İstanbul İl Özel İdaresi, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından 
uygulanacak olan “Pilot Belediyelerin Teknik ve Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesine Yönelik 
İhtiyaç Analizi ve Değerlendirme Çalışması için Bireysel Danışman” hizmetinin satınalınması 
amacıyla düzenlenecek sözleşme altında yapılacak olan ödemelerde kullanacaktır. Bu çalışmanın temel 
amacı, inşaat ruhsatı süreçlerinin etkinliğinin arttırılması, şeffaflığın sağlanması, olabilecek uzun 
süreçlerin kısaltılması ve kent bilgi sisteminin geliştirilmesine dayalı planlama çalışmalarının 
yaygınlaştırılması amacıyla, talebe bağlı olarak C bileşeninin iki pilot ilçe belediyesi olan Bağcılar ve 
Pendik Belediyeleri’ne teknik ve mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik destek sağlamaktır. Bu 
çerçevede, belediyelerin ihtiyaçlarının tespiti ve değerlendirilmesi yapılacak ve bu doğrultuda teklif 
edilecek olan mal ve hizmetlerin alımı için teknik şartnameler yaklaşık maliyet tahminleri ile birlikte 
hazırlanacaktır. Bu çalışmayı yapmak üzere önümüzdeki günlerde bireysel danışman hizmeti satın 
alınacaktır. 
 
Hizmetler aşağıdaki maddeleri içerecektir:  
  

1. Mevcut teknik ve profesyonel kapasitenin arttırılması amacıyla yapılacak olan ihtiyaç ve 
taleplerin değerlendirilmesi için Bağcılar ve Pendik Belediyeleri’nin ilgili birimleri ile birlikte 
düzenli olarak çalışma halinde olunması. 

2. Proje kapsamında pilot belediyelerin teknik hizmetlerinin geliştirilmesini destekleyecek teknik 
tekliflerin (ekipman ve hizmetler) listesinin ortaya koyulması. 

3. Mevcut sistemin geliştirilmesi ya da ileride olası ek talepleri karşılayabilecek yeni bir GIS tabanlı 
sistemin Bilişim Altyapısı ile entegre şekilde düşünülmesi önerilerinin karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmesi.  

4. Mevcut sistemin geliştirilmesi ya da yeni bir GIS tabanlı sistemin oluşturulmasına yönelik teknik 
şartnamelerin yaklaşık maliyet tahminleri ile birlikte hazırlanması. 

 
Aranan nitelikler: 

• Şehir ve bölge planlama, mimarlık ve/veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak. 
• Belediyecilik uygulamaları ile Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarına yönelik kamu projelerinde en 

az 5 yıllık geniş çalışma deneyimine sahip olmak ve sistem analizi çalışmaları (CBS/YBS vb.) 
hakkında bilgi sahibi olmak.  

• Yeterli seviyede ingilizce bilgisine sahip olmak. 
• Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri bölümü yüksek lisansı tercih sebebidir.  

 
Uygulama süresi 4 ay olarak öngörülmüştür. 
 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi yukarıda belirtilen hizmetleri sağlayabilecek yeterli niteliklere sahip 
danışmanları konuya olan ilgilerini belirten bildirimde bulunmaları için davet etmektedir. İlgilenen 



danışmanlar, belirtilen hizmetleri sağlayabileceklerini gösteren detaylı İngilizce özgeçmişlerini (telefon 
numarası, adres bilgileri ve referans numarasını da içeren) başvuru mektubu ile birlikte sunmalıdırlar. 
 
Bireysel Danışman, Dünya Bankası’nın Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Dünya Bankası Borçluları 
tarafından Müşavirlerin Seçimi ve İstihdamı” kılavuz kitapçığında yer alan yöntemlere uygun olarak 
seçilecektir. (www.ipkb.gov.tr, www.worldbank.org/procure) 
 
İlgilenen Danışmanlar, 10:00-16:00 (yerel saatler) saatleri arasında aşağıdaki adresten detaylı bilgi 
edinebilirler. 
 
İlgi Beyanı ve özgeçmiş, 20.11.2006 tarihinde saat 17:00’e (yerel saat) kadar aşağıda belirtilen adrese 
elden, posta veya kargo ile teslim edilmelidir. İPKB belirtilen tarih ve saatten sonra teslim edilen teklifleri 
kabul etmeme hakkını saklı tutar. 
 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
M. Kemallettin Mah.  
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Yetkili : K. Gökhan ELGİN(Direktör) 
Tel : 0 212 518 55 00  
Faks : 0 221 518 55 05 
E-posta :info@ipkb.gov.tr 
 

 
 


