
 
 

TEKLİF TALEBİ: YERİNDE ÇAĞRI MERKEZİ HİZMET 

ALIMI HK. 

 
14/11/ 2018 

 

REF NO: BPRM18/HZM/003 
 

 
Teklif Verilen Kurum Bilgileri:  

Teklif Konusu: BPRM (Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu) tarafından 

“Sosyal Uyum için İş Mentorları” projesi kapsamında 

kurulacak Suriyeli Girişimcilik Merkezi için  

Çağrı Merkezi Hizmeti alınması  

Süre: 
1 Aralık 2018- 31 Ağustos 2019 

İşin Kapsamı Amacı, çağrı merkezi hizmeti kapsamında destek 

hattımızı arayan girişimci adaylarına INGEV 

tarafından sağlanacak kılavuz bilgilerine istinaden 

yönlendirme yapmak ve veri kayıtlarını almak 

olacaktır. Hizmet, Firma’nın INGEV ofisine 

yönlendireceği bir çalışan tarafından verilecektir.  

Kullanılacak bilgisayar ve telefon ile telefon hattı 

İNGEV tarafından sağlanacaktır. Hizmetveren 

firma, çağrı merkezinde görev alacak uzmanın 

iletişim, üslup, proje bilgileri ve raporlama 

konularında eğitimini, kontrolünü ve kesintisiz 

hizmetini sağlayacaktır. 

 

 
Performans göstergeleri: 

• Cevap süresi 

• Cevap kapsam kalitesi 

• Üslup ve uyumlu iletişim 

Hizmet Sağlayıcıda Bulunması 

Gereken Özellikler 
Arapça bilen Çağrı merkezi uzmanı 

Suriye Arapçasına hakim veya ana dili olarak Suriye 
Arapçası konuşan 

Etkili & Profesyonel Sözlü iletişim tecrübesi 

Web tabanlı Veri kayıt yazılımı  

Kurum İnsani Gelişme Vakfı 

Adres Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:52 

Kadıköy / İstanbul 

Vergi Dairesi ve No Sarıgazi V.D. 478 055 6185 

Telefon +90 216 540 20 21 

 



TEKLİF DAVET FORMU 

 
İşin Adı: VERİ KAYIT VE RANDEVU SİSTEMİ 

 
14/11/ 2018 

 

1. Aşağıda detayları verilen Veri Kayıt ve Randevu Sistemi Hizmetleri için teklifler 

İNGEV tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 

 
BPRM (Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu) tarafından “Sosyal Uyum için İş Mentorları” projesi 

kapsamında Suriyeli Girişimcilik Merkezi kurulumu İNGEV tarafından gerçekleştirilecektir. Bu 

girişimcilik merkezi, bir çağrı merkezine sahip olacaktır. Bu Çağrı Merkezi’nde görev alacak 

iletişim uzmanı, kendisine INGEV tarafından sağlanacak eğitim ve kılavuzlar yoluyla 

girişimcilerden gelen sorulara yanıt verecek veya yanıtlayamayacağı kadar karmaşık veya 

uzmanlık gerektiren soruları kaydederek proje danışman ekibine iletecektir. Daha sonra  

bu ekipten gelen bilgilerin dış arama yoluyla arayan kişiye geri iletilmesinden sorumlu  

olacaktır.  

İlgili firma, Arapça-Türkçe bilgisi ileri derece olan bu personelin INGEV ofisinde çalışması, bu 

personelin eğitimi, hizmet kalite kontrolü ve süpervizyonundan sorumlu olacaktır. 

 

2. Tekliflerin teknik ve finansal olarak iki farklı zarf içerisinde verilmesi gerekmektedir. 
Teknik teklifin içerisinde şu bilgilerin bulunması beklenmektedir: 

- İş deneyimi ve referanslar 

- Personel Özgeçmişi 

- İletişim yetkilisi isim-soyad bilgileri 

- Finansal teklif zarfının içerisinde finansal teklif bulunmalıdır. 

- Teknik ve finansal teklif zarflarının tek bir zarf içerisinde konması gerekmektedir. 

3. Finansal teklifte belirtilen fiyatların KDV dahil olması gerekmektedir. Tekliflerin USD para birimi 

ile iletilmesi gerekmektedir 

4. Teklifler 21.11.2018’de saat 15.00’dan önce Koşuyolu mah. Koşuyolu cad. No:52 Kadıköy- 

İstanbul adresine posta yoluyla ya da can.cakir@ingev.org adresine e-posta yoluyla teslim 

edilmesi gerekmektedir. 

Lütfen e-mail ya da posta konusunda aşağıdaki bilgileri belirtiniz: 

a. REF:BPRM18/HZM/003 

b. Firmanızın adı 

c. Firmanızın adresi 

 
GEÇERLİLİK SÜRESİ: Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gün olmalıdır. 

5. Daha fazla bilgi için: 

Tel: 02165405021 

E-mail: can.cakir@ingev.org 
 
 

 

Vural Çakır 

Vakıf Başkanı 

mailto:can.cakir@ingev.org
mailto:can.cakir@ingev.org


FİYAT TEKLİFİ 

(firma tarafından sunulacaktır.) 
 
 
 
 
 

Firma Logo 
 
 

Tarih 
 
 

İş bu teklif BPRM projesi kapsamında İnsani Gelişme Vakfı'nın BPRM18/HZM/003 

referans numaralı Teknik Şartnamesinde tanımlanan koşulları tamamen yerine getirmeyi kabul 

ederek verilmektedir. 
 

Kalem 

No 

Kalemler BİRİM MALİYET 

VERGİLER DAHİL 

TOPLAM MALİYET 

VERGİLER DAHİL 

1 Suriyeli Girişimcilik Merkezi için  

- Çağrı merkezi personel 

hizmeti verilmesi 

- Bu personelin Suriye 

Arapçasını çok iyi 

seviyede veya ana dili 

olarak konuşuyor olması 

- Danışman randevu 

sisteminin veri kayıt 

yazılımı üzerinden takip 

edilmesi 

- Çağrı merkezinde 

çalışacak personele proje 

gereklilikleri ve etkin 

iletişim konusunda eğitim, 

kontrol ve süpervizyon 

 

 

………..USD =………. USD 

 
 

 
Kaşe ve İmza 


