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Afete Hazırlık için Kamuoyu Bilinçlendirme Kampanyası ve Malzemelerinin Tasarlanmasına ilişkin 

Müşavirlik Hizmetleri  (REF:CA4.1) 
 
 

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 
‘’Afete Hazırlık için Kamuoyu Bilinçlendirme Kampanyası ve Malzemelerinin Tasarlanmasına ilişkin  
Müşavirlik Hizmetleri’’nin (REF:CA4.1) satın alınması amacıyla düzenlenecek sözleşme altında yapılacak 
olan ödemelerde kullanacaktır 
 
Müşavirlik Hizmetleri’’ kapsamında yapılacak  hizmetler aşağıdaki maddeleri içerecektir.  
  

• Ön değerlendirme ve ihtiyaç saptaması için ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşülmesi. Bu kurum ve 
kuruluşların halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi için hali hazırda, mevcut olan benzer malzemeler 
hakkında ayrıntılı incelenme yapılması ve materyallerin birer kopyasının alınması. 

   
• İlgili kurumların uzmanlık alanları çerçevesinde afete hazırlıkta halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi 

için var olan bilgi, becerileri de kapsayacak şekilde bilgilendirme ve örnek eğitim modülü ve 
malzemelerinin hazırlanması (her modül için spot cümleler/sloganlar da dahil)  

 
Aşağıdaki modüller ve malzemeler Müşavir Firma tarafından tasarlanır.  

i. Bireysel/ Aile Afete Hazırlık Eğitim Programı (El kitabı) ve Eğitmen Modülü. 
ii. Mahalle Afet Gönüllüleri için Afete Hazırlık Eğitim Programı (El kitabı) ve Eğitmen Modülü.  
iii. Engelliler için Afete Hazırlık Eğitim Programı (El kitabı) ve Eğitmen Modülü.  
iv. Okullarda Afete Hazırlık El Kitabı ve Eğitmen Modülü  
v. Hastanelerde Afete Hazırlık El Kitabı ve Eğitmen Modülü  
vi. İşyerlerinde Afete Hazırlık El Kitabı ve Eğitmen Modülü  
vii. Olağanüstü Koşullarda  Yaşamın Sürdürülmesi El Kitabı ve Eğitmen Modülü  
viii. Psikolojik İlk Yardım  El Kitabı ve Eğitmen Modülü  
ix. Yapısal Bilinç El kitabı ve Eğitmen Modülü  
x. Yapısal Olmayan Tehlikeler Bilinci El kitabı ve Eğitmen Modülü  
xi. Kamu Binalarının Güçlendirilmesi El Kitabı, Eğitmen Modülü ve Örnek Materyallerin hazırlanması  
xii. Zorunlu Deprem Sigortası Bilinci El kitabı ve Eğitmen Modülü. 

 
• Kuruluşların söz konusu modülü yaygınlaştırma ve kademeli aktarım modeli çerçevesinde eğitimlerde 

devamlılığı sağlama kapasitelerinin değerlendirilmesi, bu çalışma için sponsor bulma durumları, 
ayırabileceği kurumsal kaynaklar (insan/master eğitmen, mali, teknik, vb.), materyallerin çoğaltılması, 
eğitimlerin devamlılığının sağlanması, hedef grup büyüklüğü. 

 
• Bu çalışmanın başarısını yükseltmek için yapılacak işler, zaman tablosu, muhtemel kaynaklar – insan, 

mali, teknik - vb. gibi konuları içeren ayrıntılı bir stratejik plan hazırlanması beklenmektedir ve 
yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik stratejisi için İş Tanımı veya İş Tanımlarının hazırlanması. 

 
Uygulama süresi yaklaşık 4,5 ay olarak öngörülmüştür.  



  
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi yukarıda belirtilen hizmetleri sağlayabilecek yeterli tecrübeye ve 
niteliklere sahip müşavirleri konuya olan ilgilerini belirten bildirimde bulunmaları için davet etmektedir. 
İlgilenen müşavirlerin, hizmetin sunulmasında yeterli tecrübeye ve niteliklere sahip olduklarını belirten 
bilgileri (broşürler, benzer çalışmalara ait açıklamalar, benzer işlere ait önceki işverenlerinden aldığı 
referanslar, konu ile ilgili deneyimlerini belirten dokümanlar ve personel yeterlilik durumu vs.) sağlamaları 
gerekmektedir.  
 
Müşavirler, konu ile ilgili yeterliliklerini artırmak amacı ile “ortaklıklar” oluşturabilirler. Bu “Ortaklık”lar, 
ortak girişim ya da altyüklenici şeklinde olabilir. Ortak Girişim (OG) durumunda, Ortak Girişimin tüm üyeleri 
kısa liste oluşturulması sürecinde birlikte değerlendirilecek; yapılacak işlerden müştereken (birlikte) ve 
müteselsilen (ayrı ayrı) sorumlu olacak ve ihalenin ilgili ortak girişimde kalması halinde, sözleşmeyi “Ortak 
Girişim” olarak imzalayacaklardır. İlgilenen müşavirler, herhangi bir ortaklık halinde, ortaklığın yapısını ve 
ortaklarla alt yüklenicilerin görevlerini, başvurularında açıkça belirteceklerdir. “Ortaklık halinde” ve/veya 
“bağlı firmalar halinde” ve benzeri biçimde açık olmayan başvurular kısa liste oluşturma sürecinde dikkate 
alınmayacaktır.  
 
Müşavir, Dünya Bankası’nın Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Dünya Bankası Kredi Kullanıcıları tarafından 
Müşavirlerin Seçimi ve İstihdamı” kılavuz kitapçığında yer alan yöntemlere uygun olarak seçilir.             
(www. ipkb.gov.tr ve www.worldbank.org/procurement) 
 
İlgilenen Müşavirler, 10:00-16:00 (yerel saatler) saatleri arasında aşağıdaki adresten detaylı bilgi edinebilirler. 
 
İlgi Beyanları, 18 Eylül 2006 tarihinde saat 16.00’ya (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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