
 
İLAN  

 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul İl Özel İdaresi  

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)  
Kredi No:4784-TU 

 
Afete Müdahalede Gönüllülük Sisteminin Değerlendirilmesi için Bireysel Danışman 
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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 “Afete Müdahalede Gönüllülük Sisteminin Değerlendirilmesi için Bireysel 
Danışman” hizmetinin satınalınması amacıyla düzenlenecek sözleşme altında yapılacak olan ödemelerde 
kullanacaktır. Bu çalışmanın temel amacı toplum afet gönüllüleri sistemini temel beceriler, malzeme ve 
ekipman ile destekleyerek, afet sonrasında profesyonel yardım ekipleri gelene kadar müdahale ve yardım 
açısından kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini ve profesyonel ekipler geldiğinde de onların emrinde 
çalışmalarını sağlamaktır.  
 
Hizmetler aşağıdaki maddeleri içerecektir:  
 

1. Afete hazırlık, risk azaltma ve müdahale çalışmaları açısından mevcut gönüllü uygulamaları 
tanımlanması.  
2.  Gönüllü grupların etkinliğinin değerlendirilmesi.  
3. Ulusal risk azaltma ve afet müdahale sistemi çerçevesinde gönüllü grupların rol ve 
entegrasyonlarının değerlendirilmesi.  
4. ISMEP altında gönüllülerin organizasyonu ve harekete geçirilmesi (mobilizasyonu) için uygun 
çözümler tavsiye edilmesi.  
5. Mahalle seçim kriterlerinin tanımlanması.  
6. Mahallelerin ‘zarar görebilirlik ve kapasite’lerinin belirlenmesi için ölçme yöntemleri önerilmesi. 

 
Aranan nitelikler:  

• Sosyal bilimler veya ilgili bir alandan mezun olmak. 
• Gönüllü sistemleri alanında deneyim sahibi olmak. 
• Afete hazırlık ve müdahale konularında deneyim sahibi olmak.  
• Mahalle zarar görebilirlik ve kapasite belirleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.  
 

Uygulama süresi 2 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 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. (www.ipkb.gov.tr) 
 
İlgilenen Danışmanlar, 10:00-16:00 (yerel saatler) saatleri arasında aşağıdaki adresten detaylı bilgi 
edinebilirler. 
 
İlgi Beyanı ve özgeçmiş, 24.04.2006 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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