İLAN
Türkiye Cumhuriyeti
Kültür ve Turizm Bakanlığı
İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
Kredi No:4784-TU
İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Sorumluluğundaki Kültürel Varlık
Niteliğindeki Yapıların Deprem Performansının Değerlendirilmesi ve Depreme Karşı
Yapısal Güçlendirme Projelerinin Hazırlanmasına ilişkin Müşavirlik Hizmetleri
(Ref:CB 4.2)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD)
İstanbul İl Özel İdaresi, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (IPKB) tarafından uygulanacak
olan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP) kapsamında
kullanılmak üzere bir kredi almıştır. Bu kredinin bir kısmı, İstanbul Rölöve ve Anıtlar
Müdürlüğü aracılığıyla uygulanacak olan “İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sorumluluğundaki Kültürel Varlık Niteliğindeki Yapıların Deprem Performansının
Değerlendirilmesi ve Depreme Karşı Yapısal Güçlendirme Projelerinin Hazırlanmasına ilişkin
Müşavirlik Hizmetleri (CB 4.2)”nin satınalınması amacıyla düzenlenecek sözleşme altında
yapılacak olan ödemelerde kullanacaktır.
Müşavirlik hizmetleri aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
İdare tarafından belirlenen aşağıdaki yapıların deprem performansı değerlendirmesi ve
depreme karşı yapısal güçlendirme projelerinin hazırlanması.
1. Topkapı Sarayı, 4.Avlu – Mecidiye Köşkü
2. Arkeoloji Müzesi Ek ve Klasik Bina
3. Ayasofya Müzesi Müdürlüğü – Aya İrini Anıtı
Her bina için yapılacak incelemeler aşağıdaki işleri içerecektir:
Zemin, temel özellikleri ve alt yapı özellikleri, yapısal sistemin özellikleri ve boyutları,
yapısal malzemelerin mekanik özellikleri, mukavemetleri ve bileşenleri, detaylı bir şekilde
analiz edilmeli ve yapısal malzemelerin sorunları belirlenmelidir. Statik analiz ve deprem
davranış analizi için üç boyutlu sonlu elemanlar modeli ya da benzer modeller
geliştirilmelidir. Güçlü bir deprem sırasında muhtemel hasar ve yıkılma şekilleri
belirlenmelidir. Üç binanın Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri çizilecektir. Yapılan
malzeme analizleri ve deprem davranış analizlerine göre geleneksel ve/veya yenilikçi
teknikler kullanılarak üç binanın güçlendirme önerileri, projeleri ve maliyetleri
hazırlanmalıdır.
Bu hizmet için öngörülen süre; toplam 18 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 tecrübe ve niteliklere sahip
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 22 Eylül 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.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
Topkapı Sarayı 1. Avlusu Eski Darphane Binaları
Sultanahmet/İSTANBUL
Yetkili : Damla ACAR
Tel
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