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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 “İl Afet Yönetim Merkezi’nin Kurumsal Kapasitesinin GüçlendirilmesiValilik Acil Durum Yönetim Merkezi için Bireysel Danışman” hizmetinin satınalınması amacıyla
düzenlenecek sözleşme altında yapılacak olan ödemelerde kullanacaktır. Bu çalışmanın temel amacı,
İstanbul Valiği içinde varolan İl Afet Yönetim Merkezi’nin genişletilmesi amacıyla yapılacak yeni
binasının amaca uygun faaliyet gösterebilmesi için altyapı yönünden teknik ulusal ve uluslararası
standartlara ve uygulamalara yönelik olarak tasarımın gözden geçirilmesi, haberleşme ve bilişim
altyapısının oluşturulması, ve bunların uygulanmasının kontroludur.
Hizmetler genel olarak aşağıdaki maddeleri içerecektir:
1.
2.
3.
4.
5.

Mevcut durum analizi
Uygulama projelerinin kontrolu
Bilgi sistemlerinin tasarlanması
Uygulamanın tasarım kriterlerine uygunluğunun kontrolu
Eğitim ihtiyaçlarının analizi ve planlaması

Aranan nitelikler:
• Üniversitelerin mühendislik veya ilgili bölümlerinden mezun olmak (Yüksek lisans tercih
sebebidir),
• Bilişim sistemleri (sunucu, işletim sistemleri, ağ, aktif cihazlar, çevre elemanları, GIS, veri
tabanları, vb.) kurulumlarında ve/veya yönetilmesinde minumum 5 yıl deneyim sahibi olmak,
• Tercihen bu tür askeri, sivil komuta kontrol merkezleri veya benzeri merkezlerin kurulumlarında
deneyim sahibi olmak,
• Ulusal ve uluslararası standart, mevzuat ve uygulamalarla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.
Bireysel danışmanlık süresi 12 aylık toplam süre içinde yaklaşık 4 ay (120 gün) 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 İngilizce ve Türkçe detaylı özgeçmişlerini
(telefon numarası, adres bilgilerini de 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.
İlgilenen Danışmanlar, 10:00-16:00 (yerel saatler) saatleri arasında aşağıdaki adresten detaylı bilgi
edinebilirler.
İlgi Beyanı ve İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış özgeçmişler, 31.10.2006 tarihinde saat 14:00’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.
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