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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) bir kredi 
almıştır ve bu kredinin bir kısmını İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü aracılığıyla uygulanacak 
olan “Kültürel Miras Kapsamındaki Yapıların Envanterinin Çıkarılması ve Çoklu Afet ve Deprem 
Performansı Açısından Değerlendirilmesine ilişkin Müşavirlik Hizmetleri”nin satınalınması amacıyla 
düzenlenecek sözleşme altında yapılacak olan ödemelerde kullanacaktır.  
 
Müşavirlik hizmetleri aşağıdaki maddeleri içerecektir:  
 

a. Kültürel miras envanterinin mekansal ve sözel sorgulamasına imkan verecek, İstanbul Rölöve 
ve Anıtlar Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı (Bakanlık) Merkez Birimleri’nin mevcut 
ve ilerideki kullanım ihtiyaçlarına cevap verecek ve Bakanlık merkez ve taşra birimleri 
arasında iletişime olanak sağlayacak ve bunları destekleyecek yapıda optimum CBS veya 
alternatif veritabanı/envanter ve haritalama sisteminin, sistem ve altyapı yazılım ve donanım 
gerekleri belirlenecektir. 

b. İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisi altında bulunan tarihi ve kültürel yapılara ait 
mevcut veriler belirlenen CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) veya alternatif veritabanı/envanter ve 
haritalama sisteminde ilgili tüm coğrafi, jeolojik, mimari, kullanılan malzeme özellikleri, 
geçmiş deprem hasarları, yapısal ve mimari çizim bilgileri ve diğer ilgili parametreler ile 
birlikte toplanacak, birleştirilecek, standart hale getirilecek ve düzenlenecektir. 

c. Envanterde bulunan yapıların görsel inceleme ve basit test ve analizlerle belirlenen deprem 
performans seviyelerine dayanan güçlendirme değerlendirme planları geliştirilecek ve deprem 
performansı açısından yapısal olarak en tehlikeli durumda olan binaların işaretlenmesi amacı 
ile uygulanacaktır. 

 
Bu iş kapsamında çalışacak teknik kadronun, tarihi ve kültürel yapıların depreme karşı incelenmesi ve 
güçlendirilmesi konularında tecrübesi ve bilgi birikimi olan uzman inşaat mühendisleri, deprem 
mühendisleri ve koruma ve restorasyon konusunda bilgili mimarlar, Osmanlıca bilen tarihçi yada sanat 
tarihçilerinden oluşması gerekmektedir. Bu konu kapsamında; CBS ve veritabanı/envanter geliştirme 
çalışmalarında deneyim sahibi müşavirler tarihi ve kültürel yapılara ait verileri toplaması ve işlemesi 
gerekmektedir. Depreme hazırlık amacını taşıması nedeniyle aciliyet gerektiren Proje kapsamında, 
Müşavirin seçilen yapıları dikkatlice incelemesi ve yapıların değerlendirilmesi için nitelikli 
çalışanlardan oluşan yeterli sayıda çalışma grubunu organize etmesi gerekmektedir. 
 
Bu hizmet için öngörülen süre toplam 9 aydır. 
 
İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü yukarıda belirtilen hizmetleri sağlayabilecek yeterli niteliklere 
sahip müşavirleri konuya olan ilgilerini belirten bildirimde bulunmaları için davet etmektedir. 
İlgilenen müşavirlerin, hizmetin sunulmasında yeterli olduklarını belirten bilgileri (broşürler, benzer 



çalışmalara ait açıklamalar, benzer işlere ait önceki işverenlerinden aldığı referanslar, konu ile ilgili 
deneyimlerini belirten dokümanlar ve personel yeterlilik durumu vs.) sağlamaları gerekmektedir.  
  
Müşavirler, konu ile ilgili yeterliliklerini artırmak amacı ile “ortaklıklar” oluşturabilirler. Bu 
“Ortaklık”lar, ortak girişim ya da altyüklenici şeklinde olabilir. Ortak Girişim (OG) durumunda, Ortak 
Girişimin tüm üyeleri kısa liste oluşturulması sürecinde birlikte değerlendirilecek; yapılacak işlerden 
müştereken (birlikte) ve müteselsilen (ayrı ayrı) sorumlu olacak ve ihalenin ilgili ortak girişimde 
kalması halinde, sözleşmeyi “Ortak Girişim” olarak imzalayacaklardır. İlgilenen müşavirler, herhangi 
bir ortaklık halinde, ortaklığın yapısını ve ortaklarla alt yüklenicilerin görevlerini, başvurularında 
açıkça belirteceklerdir. “Ortaklık halinde” ve/veya “bağlı firmalar halinde” ve benzeri biçimde açık 
olmayan başvurular kısa liste oluşturma sürecinde dikkate alınmayacaktır.  
 
Müşavir, Dünya Bankası’nın Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Dünya Bankası Kredi Kullanıcıları 
tarafından Müşavirlerin Seçimi ve İstihdamı” kılavuz kitapçığında yer alan yöntemlere uygun olarak 
seçilecektir.   
 
İlgilenen Müşavir firmalar ayrıntılı bilgi için 10:00 ile 16:00 saatleri arasında (yerel saatle) aşağıdaki 
adresten detaylı bilgi edinebilirler.  
 
İlgi Beyanları 30 Haziran 2006 tarihinde, saat 16:00’ya (yerel saat) kadar aşağıda belirtilen adrese 
posta, kargo ile ya da elden teslim edilmelidir. İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü belirtilen tarih 
ve saatten sonra teslim edilen teklifleri kabul etmeme hakkını saklı tutar. 
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