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ilişkin Müşavirlik Hizmetleri 
 
 
 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) bir kredi almıştır 
ve bu kredinin bir kısmını İstanbul İl Özel İdaresi, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından 
uygulanacak olan “İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının 
Güçlendirilmesine İlişkin Müşavirlik Hizmetleri”nin satınalınması amacıyla düzenlenecek sözleşme 
altında yapılacak olan ödemelerde kullanacaktır. Hastanelerin ve kamu binalarının güçlendirme projeleri 
halihazırda bulunmaktadır.  
 
Hizmetler aşağıdaki maddeleri içerecektir:  
  

1. Güçlendirme tasarım ve projelerini gözden geçirmek. Gerektiğinde yenilikçi güçlendirme 
tekniklerini gözönünde bulundurarak projelerde değişiklik yapmak. 

2. Gerektiğinde, hastanelere ilişkin mevcut ulusal, uluslararası mimari, mekanik, elektronik, Isıtma, 
Soğutma ve Havalandırma (HVAC), yangın vb. yönetmelikleri dikkate alarak tadilat projeleri 
hazırlamak ve bu projelerin denetimini yapmak.  

3. Güçlendirme yapılacak işlerin yapı denetimi ortalama 42.000 m2’lik kapalı bir inşaat alanında 
bulunan 15 binayı içermektedir: Bu alan içerisinde yaklaşık 20.000 m2 kapalı inşaat alanına 
sahip 3 hastane ve toplam 22.000 m2’lik bir alanı kaplayan kamu binaları bulunmaktadır.  

 
Uygulama süresi 9 ay olarak öngörülmüştür.  
 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 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 Borçluları tarafından 
Müşavirlerin Seçimi ve İstihdamı” kılavuz kitapçığında yer alan yöntemlere uygun olarak seçilecektir.   
 
İlgilenen Müşavir firmalar, 10:00-16:00 (yerel saatler) saatleri arasında aşağıdaki adresten detaylı bilgi 
edinebilirler. 
 
İlgi Beyanları, 03.04.2006 tarihinde saat 16.00’ya (yerel saat) kadar aşağıda belirtilen adrese elden, posta 
veya kargo ile teslim edilmelidir. İPKB belirtilen tarih ve saatten sonra teslim edilen teklifleri kabul 
etmeme hakkını saklı tutar. 
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