
 

 

 

İLGİ BEYANI TALEBİ 

(DANIŞMANLIK HİZMETİ-CQS) 

TÜRKİYE 

 

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) 2013 ENERJİ SEKTÖR 

PROGRAMI FAZ-2 PROJESİ 

Hibe No: TF- 019255 

Görevin Adı: IPA 2013 Projeleri Çıktılarının Görünürlüğü ve Yenilenebilir Enerji ve 

Enerji Verimliliği Alanlarında Kamu Farkındalığının Artırılması  

Referans No.:  EU IPA13/CS05 

 

Bu ilgi beyanı talebi bu projeye ilişkin 18 Mart 2018 tarihinde WB1292/15 referans no’su 

ile UNDB’de yayımlanan Genel Satın Alma İlanı’na dayanmaktadır. 

 

Türkiye Cumhuriyeti’ne, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından 

yönetilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Dış İlişkiler ve Uluslararası 

Projeler tarafından yürütülen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Fonu’ndan 

hibe fonu tahsis edilmiştir. ETKB; bu fonu, IPA 2013 Enerji Sektör Programı Faz-2 

kapsamında “IPA 2013 Projeleri Çıktılarının Görünürlüğü ve Yenilenebilir Enerji ve Enerji 

Verimliliği Alanlarında Kamu Farkındalığının Artırılması için Danışmanlık Hizmetleri” 

sözleşmesi altında yapılacak uygun ödemeler için kullanmayı istemektedir. 

 

Danışmanlık hizmetlerinin kapsamı (“Hizmetler”) şu faaliyetleri içerecektir: (i) forumlar, 

çalıştaylar, sempozyumlar, yuvarlak masa toplantıları gibi çeşitli etkinliklerin organizasyonu 

ve gerçekleştirilmesi, (ii) ders kitapları, broşürler, kitapçıklar gibi basılı materyallerin 

hazırlanması, tasarımı ve dağıtımı, (iii) gazete ilanları, dergi ilanları, spot filmler/videolar 

gibi reklam ve tanıtıcı materyallerin tasarımı/çekimi, (iv) internet siteleri ve sosyal medya 

hesapları için içerik üretimi ve internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının tasarımı, içerik 

üretimi ve yönetimi, (v) (logo tasarımı, slogan çalışması gibi) diğer tasarım ve içerik 

üretimine yönelik işler. Tüm bu faaliyetlerin geçmiş ve mevcut IPA projelerinin sonuçlarının 

duyurulması ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında kamu farkındalığının 

artırılması amaçlarına uygun olarak planlanması ve gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 

Hizmetlerin süresi 12 ay olarak öngörülmektedir. 

 

ETKB şimdi uygun danışmanlık şirketlerini (“Danışmanlar”) Hizmetleri sağlamaya yönelik 

ilgilerini beyan etmeye davet etmektedir. İlgilenen Danışmanlar, Hizmetleri yerine getirmek 

için gerekli niteliklere ve konuyla ilgili deneyime sahip olduğunu ortaya koyacak bilgiyi 

sağlamalıdır. Kısa liste için kriterler aşağıdaki gibidir: 

 Broşürler, kitapçıklar gibi basılı materyallerin hazırlanması ve tasarımında deneyim 



 

 Gazete ilanları, dergi ilanları, videolar/spot filmler gibi reklam/tanıtım 

materyallerinin tasarımında ve hazırlanmasında deneyim 

 Internet siteleri veya sosyal medya hesapları için içerik üretimi ve internet sitesi 

veya sosyal medya hesaplarının tasarım ve yönetiminde deneyim 

 Enerji sektöründe farkındalık projelerinin (etkinlik yönetimi, medya kampanyaları 

gibi) gerçekleştirilmesinde deneyim 

 Üstte yer alan konulara ilişkin personel kapasitesi 

 

İlgilenen Danışmanlar Ekim 2014’te güncellenen Ocak 2011 tarihli “Dünya Bankası 

Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı” başlıklı kılavuzun 

(“Danışmanlık Kılavuzu”) Dünya Bankası’nın çıkar çalışması politikasını açıklayan 1.9 

sayılı paragrafını dikkate almalıdır.  

 

Danışmanlar niteliklerini artırmak üzere diğer firmalarla ortak girişim veya taşeronluk (alt 

yüklenicilik) şeklinde birleşme yoluna gidebilirler. Ortak Girişim olması halinde, Ortak 

Girişimin bütün ortakları birlikte değerlendirilecek ve ihalenin verilmesi durumunda İdareye 

karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklar ve sözleşmeyi buna uygun şekilde 

imzalayacaklardır. İlgilenen Danışmanlar başvurularında, kuracakları birlikteliğin yapısını 

ve ortakların ve alt yüklenicilerin görevlerini açık bir biçimde belirtmelidir. “İşbirliğiyle” 

veya “İştirakiyle” gibi açık olmayan ibareler kısa liste için dikkate alınmayabilecektir. 

 

Danışmanlık Firmasının seçimi, Danışmanlık Kılavuzu’nda belirtilen “Danışmanların 

Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) Yöntemi” prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır. 

 

İlgilenen Danışmanlar, Türkiye yerel saatiyle 10.00 ila 16.00 saatleri arasında aşağıdaki 

adresten daha fazla bilgi alabilir. 

 

“IPA 2013 Projeleri Çıktılarının Görünürlüğü ve Yenilenebilir Enerji ve Enerji 

Verimliliği Alanlarında Kamu Farkındalığının Artırılması” ibaresini taşıyan Türkçe 

veya İngilizce dilinde hazırlanmış ilgi beyanlarının, 11 Mart 2019 günü Türkiye yerel 

saatiyle saat 14.00’e kadar yazılı olarak, elden veya postayla veya elektronik postayla 

aşağıdaki adrese ulaştırılması gerekmektedir: 

 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2  (A Blok 4. Kat Oda  No: 60)  

Telefon: 0090 312 2131124 

06490, Bahçelievler, Ankara, Türkiye 

E-mail: dia2@enerji.gov.tr 

 


