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TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU 
İŞİMİ YÖNETEBİLİYORUM PROJESİ  

“ETKİ ANALİZİ” 

HİZMET ALIMI 

 

1. PROJE BİLGİSİ  

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ortaklığında KOBİ’lerin mevcut kapasitelerini artırmak ve yaşam döngülerini 
sürdürülebilir kılmak amacıyla 2019 yılında hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum Projesi, KOBİ’lerin 
büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına 
destek olacak araştırma, eğitim, mentorluk ve destekler sunmaktadır. 

2. İŞİN TANIMI, GEREĞİ, BEKLENEN SONUÇLAR  

2.1. İşin Tanımı 

İşimi Yönetebiliyorum Projesi kapsamında; isimiyonetebiliyorum.com/portal üzerinden eğitim alan 
veya yüz yüze eğitimlere katılan KOBİ’lerin finans ve dijitalleşme alanlarında eğitiminin etkisi analiz 

edilmek istenilmektedir. Bu bağlamda odak grup görüşmeleri, anket çalışması, etkinin 

sayısallaştırılması ve analiz edilmesini içeren yöntemlerle etki analizi gerçekleştirilecektir. Hizmet 
Sağlayıcı araştırmanın kalitesine katkı sağlayacağı durumlarda bu ölçümlemeler dışında başka etki 
değerlendirme metodolojileri ve araçları da kullanabilecek ve bunları da çalışmasına dahil edecektir. 
Etki analizinin gerçekleştirileceği hedef kitle verisi sözleşme makamı tarafından istekliye verilecektir. 
 
Bu hizmet alımının şunları kapsaması beklenmektedir: 
 

• Eğitimler başlamadan önce ön test ve son testlerin hazırlanması 
• Ön test ve son testlerin ilgili zamanlarında ve online olarak uygulanması 
• Projenin yaratacağı değerin ölçümlenmesi 
• Gerekli durumlarda Mentorluk Faaliyeti, Koçluk ve Dijitalleşme Destek Programı’ndan 

yararlanacak KOBİ’lerle, KOBİ’lere bu hizmetleri sunacak Mentor, Koç, Akademisyen ve 
Profesyonellerle odak grup görüşmeleri yapılması 

•  Gerekli görüldüğü takdirde katılımcılara diğer etki analizi araçlarının uygulanması 
• Analiz sonuçlarının yorumlanarak sonuçlara dair online kitapçık (Word ve PDF) ile özet bilgi 

grafiği ve sunum (PPT) hazırlanması 

• Ortaya çıkan sonuçların ve değişikliklerin hikayesinin oluşturulması ve bunların nitel ve nicel 

verilerle ortaya çıkarılması 

• Projenin genel ve özel hedeflerine, göstergelerine ve amaçlanan sonuçlarına göre yürütülen 

faaliyetlerin etki değerlendirmesinin yapılması 

• Tüm bu süreçlerde proje ekibi tarafından iletilen katılımcı bilgileri doğrultusunda, ilgili hedef 

kitleye direkt olarak ulaşılması, ilgili toplantıların organize edilmesi, anket ve değerlendirme 

formalarının doldurtulması 

• Belirli aralıklarla proje ekibi ve icra kuruluna analizin ilerleyişine ilişkin bilgilendirmeler 

yapılması 
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2.2. İşin Gereği 

İstekli, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Proje Yürütücüsü TÜRKONFED ile tam bir iş birliği içinde 

çalışmayı, yapılacak işin kalitesini korumayı, yükseltmeyi ve hedef grup üzerinden doğru sonuçlar elde 

edilmesi için her türlü çabayı göstermeyi taahhüt eder. 

 

 
İsteklinin, aşağıda yer alan işleri yerine getirmesi beklenmektedir: 

2.3. Beklenen Çıktılar 

İş İş Süresi Taslak Plan 

 

 

"Etki Analizi” 

 

 

Mayıs 2022-Nisan 2023 

•  Eğitimler başlamadan önce ön test ve 
son testlerin hazırlanması 

•  Ön test ve son testlerin ilgili 
zamanlarında ve online olarak 
uygulanması 

• Projenin yaratacağı değerin 
ölçümlenmesi 

• Gerekli durumlarda Mentorluk 
Faaliyeti, Koçluk ve Dijitalleşme 
Destek Programı’ndan yararlanacak 
KOBİ’lerle, KOBİ’lere bu hizmetleri 
sunacak Mentor, Koç, Akademisyen 
ve Profesyonellerle odak grup 
görüşmeleri yapılması 

•  Gerekli görüldüğü takdirde 
katılımcılara diğer etki analizi 
araçlarının uygulanması 

• Analiz sonuçlarının yorumlanarak 

sonuçlara dair online kitapçık (Word 

ve PDF) ile özet bilgi grafiği ve sunum 

(PPT) hazırlanması 

• Ortaya çıkan sonuçların ve 

değişikliklerin hikayesin in 

oluşturulması ve bunların nitel ve 

nicel verilerle ortaya çıkarılması 

• Projenin genel ve özel hedeflerine, 

göstergelerine ve amaçlanan 

sonuçlarına göre yürütülen 

faaliyetlerin etki değerlendirmesinin 

yapılması 

• Tüm bu süreçlerde proje ekibi 

tarafından iletilen katılımcı bilgileri 

doğrultusunda, ilgili hedef kitleye 

direkt olarak ulaşılması, ilgili 

toplantıların organize edilmesi, anket 



                                                 
 

 

 

 3 

ve değerlendirme formalarının 

doldurtulması 

• Belirli aralıklarla proje ekibi ve icra 

kuruluna analizin ilerleyişine ilişkin 

bilgilendirmeler yapılması 

 

3. ZAMANLAMA 

Planlanan etki analizi verilerinin teslim tarihi 31 Mart 2023’tür. Analiz için veri toplama süreci, 
karşılıklı olarak sözleşme imzalanması ile başlayacaktır. 

 

 GEREKSİNİMLER 

 

 Uzmanın Min. Gereksinimleri Dil Gereksinimleri 

Uzman 

• Etki analizinde 4+ yıllık deneyim 

• Benzer sektör ve alanlarda tamamlanmış Etki 

Analiz Çalışmaları 

• Etki analizi ve proje değerlendirmesinde 

uluslararası kriter ve standartlara aşina olmak 

• STK'larla çalışma deneyimine sahip olmak 

 

Türkçe ve İngilizce 

araştırma ve yazma 

becerisine sahip olma. 

*** İstekli, deneyimlerini, referans belgelerini ve teknik destek faaliyetinde çalışacak kişi(ler)in 

özgeçmişlerini belirtmelidir. Özgeçmişler olabildiğince ayrıntılı, referanslar ulaşılabilir olmalıdır. 

Tecrübe ve niteliklerde bahsedilen genel ifadeler (Örn: … konusunda 15 adet eğitim verilmiştir / 3 yıl 

bu konuda çalışmıştır vb.) dikkate alınmayacaktır. 
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Tekliflerin 01 Mayıs 2022 saat 17:00’ye kadar 

 

1. Taslak Plan, 

2. Referans belgeleri, 

3. Teklif Formu, 

4. Teklif toplam fiyatına konu olan bütçenin ayrıntıları, 

5. Tebligat Adresi (Kanuni ikametgâh belgesi) 

6. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 

7. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya hizmet alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine 

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

8. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,  

9. Vergi Levhası (fotokopi), 

10. SGK borcu yoktur (İstenilen yıla ait), 

 

içerecek şekilde isimiyonetebiliyorum@turkonfed.org adresine mail ile gönderilmesi beklenmektedir. 
Son teslim tarihinden sonra teslim alınan teklifler geçersiz olarak değerlendirilecektir. Tekliflerin 
değerlendirmeleri son teslim tarihini takip eden 5 iş günü içinde gerçekleştirilip, firmalara e-posta yolu 
ile dönüş sağlanacaktır. 
 

 

mailto:isimiyonetebiliyorum@turkonfed.org

