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Türkiye Cumhuriyeti, Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesinin  (SSDEP) finansmanı 
için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (Dünya Bankasından) bir ikraz sağlamıştır. 
Finansmanın bir kısmı Proje kapsamında yapılacak danışmanlık hizmet alımlarının 
ödemelerinde kullanılacaktır.  
 
Danışmanlık hizmetlerinin (Hizmetler) kapsamı aşağıdaki gibidir: Fizibilite Çalışması/İhtiyaç 
Analizi, Teknik Tasarımlar ve Uygulama Desteği için Danışmanlık Hizmetleri - Fizibilite 
çalışmaları birbirleriyle bağlantılı 4 ana bölüme (iş paketine) ayrılmıştır. (i) Projenin Makro 
Seviyedeki Fizibilite Çalışması; (ii) Enformasyon Teknolojileri Altyapısı için fizibilite ve 
teknik tasarım çalışması; (iii) Dijital içerik için fizibilite ve teknik tasarım çalışması ve (iv) 
Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezi ve Yenilik Ekosistemi Geliştirilmesi için fizibilite ve 
teknik tasarım çalışması. Seçilecek Danışman Firma İş Tanımında belirtildiği şekilde 4 ana iş 
paketinin kapsam, kalite, miktar, son teslim tarihleri vb. itibariyle uygulanmasına yönelik 
olarak 5. iş paketi altında uygulama gözetim hizmeti verecektir. Hizmet süresi 2023 yılı 
Aralık ayına kadar devam edecektir. Hizmetlerin Haziran 2021 içinde başlatılması 
planlanmıştır.  
 
Hizmetlerin ayrıntılı İş Tanımına İdarenin aşağıdaki İnternet sitesinden ulaşılabilir:  
https://yegitek.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_04/01104348_SSDEP_Feasibility_Study_Ter
msofReference.pdf 
 
 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü  
(YEĞİTEK/İdare) uygun danışmanlık firmalarını (“Danışmanlık Firmaları”), adı geçen 
Hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgilenen 
Danışmanlık Firmaları Hizmetleri yerine getirmek üzere istenen deneyime ve niteliklere sahip 
olduklarını gösteren bilgileri ve son beş yılda başarıyla tamamladıkları ulusal ve uluslararası 
işlere ait ayrıntılı bilgi ve/veya belgeleri sağlamalıdırlar.  
 
Kısa liste için yeterlilik tespitinde Danışmanlık Firmalarında; (i) son başvuru tarihinden geriye 
doğru en az son 10 (on) yıldır danışmanlık işiyle uğraşıyor olmalı; (ii) son başvuru tarihinden 
önce aşağıdaki alanların her birinde en az 5 (beş) yıl işe özel deneyime sahip olmalı: (a) 
Eğitim Teknolojileri ve yenilik merkezi/küme ve ekosistem yapılarının geliştirilmesi ve aynı 
alanlarda yönetim ve faaliyetler; (b) ihtiyaç analizleri, standartlar, tasarım ve stratejilere dayalı 
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olarak eğitime yönelik dijital içerik ve pedagoji geliştirme; (c) teknoloji altyapısı (BT altyapısı, 
platform tasarımı, hizmet tasarımı (PaaS), İçerik Teslim Ağı (CDN), sanal sınıflar, vb.) tasarımı, 
geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimi); (iii) İş Tanımında tarif edilen hizmetlerin 
yürütülmesine yönelik kilit personelin bulunabilirliğini gösterebilme;  (iv) Birleşmiş Milletler, 
Dünya Bankası dahil uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen projelerde uygulama 
deneyimi olduğunu gösterebilme; (v) güçlü bir idari ve mali kapasiteye sahip olduğunu gösterebilme 
şartları aranacaktır. Kilit Uzmanların nitelikleri kısa liste aşamasında değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
  
İlgilenen Danışmanlık Firmalarının, Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 
2018’te revize edilen “Dünya Bankası Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) Borçluları için Satın 
Alma Düzenlemeleri’nin (Satınalma Düzenlemeleri) - Dünya Bankasının “menfaat 
çatışmasına” ait politikasının açıklandığı III. Bölümünde yer alan 3.14, 3.16 ve 3.17 numaralı 
paragraflara dikkat etmeleri gerekmektedir.  
 
Danışmanlık Firmaları niteliklerini artırmak üzere diğer firmalarla ortak girişim veya taşeronluk 
şeklinde birleşme yoluna gidebilirler. Birleşmenin Ortak Girişim ve/veya alt yüklenici 
şeklinde mi olduğu açıkça belirtilmelidir. Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimin 
bütün ortakları birlikte değerlendirilecek ve ihalenin verilmesi durumunda İdareye karşı 
müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. İlgilenen Danışmanlık Firmaları 
başvurularında, kuracakları birlikteliğin yapısını ve ortakların ve alt yüklenicilerin görevlerini 
açık bir biçimde belirtmelidir. “İşbirliğiyle” veya “İştirakiyle” gibi açık olmayan ifadeler kısa 
liste için dikkate alınmayacaktır.       
 
Danışmanlık Firmasının seçimi, Satınalma Düzenlemelerinde belirtilen “Danışmanların 
Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) Yöntemi” prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır.  
 
İlgilenen firmalar yerel saatle 09.00 ila 18.00 arasındaki çalışma saatlerinde, aşağıdaki adresten 
daha fazla bilgi alabilir. 
 
İngilizce ve/veya Türkçe olarak hazırlanacak ilgi bildirimlerinin, 23.04.2021 tarihinde, 
Türkiye saati ile saat 18.00’a kadar yazılı olarak, Danışmanlık Firmasının adresini ve irtibat 
numaralarını içerecek şekilde, ihale adını ve ihale kayıt numarasını da belirterek (CS-C1.2-01 
Fizibilite Çalışması/İhtiyaç Analizi, Teknik Tasarımlar ve Uygulama Desteği için Danışmanlık 
Hizmetleri)  aşağıdaki adrese elden veya  postayla veya faksla veya elektronik postayla   
ulaştırması gerekmektedir:  
 
 
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı   
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü  
(İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Satınalma Birimi) 
Daire Başkanı Mehmet İNAN’ın dikkatine  
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 Yenimahalle/ANKARA  
Telefon: +90(312) 296 94 00   
Faks:+90(312) 296 61 36  
E-mail: Goue@eba.gov.tr 
Internet sitesi: https://yegitek.meb.gov.tr/ 
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