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…….. ĠġĠ 

SU YAPILARI DANIġMANLIK HĠZMET ALIM ĠġĠNE AĠT 

TEKNĠK ġARTNAME 

(TASLAK) 

 

1. KAPSAM: 
 

Bu Ģartname; su yapıları denetim firmalarının çalıĢma usul ve esaslarının düzenlenmesi 

amacıyla denetim iĢinin nasıl iĢleyeceğine dair genel hususların nasıl olacağını ve yapım sırasında 

denetim iĢinin organizasyon ve personel yapısının ne Ģekilde olacağını yönelik Su Yapıları Denetim 

Hizmetleri Yönetmeliği‟nin tamamlayıcısı olarak 6446 Sayılı Enerji Piyasası Kanununa göre 

Yatırımcılar tarafından gerçekleĢtirilecek Yatırımlar için hazırlanmıĢtır. Bu Ģartname SYDF ve 

Ġdare dıĢında Yatırımcı, Proje Müellifi ve Yüklenici için de bağlayıcıdır. 

 

 

2. TANIMLAR: 
a) Ġdare: DSĠ Genel Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğünü, 

b) Yönetmelik: 12.05.2015 tarih ve 29353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğini, 

c) Yönetmeliğin 4.maddesindeki tanımları  

ifade eder. 

 

3. SYDF’NĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ: 

 

3.1- SYDF ve bünyesinde sözleĢme konusu iĢin kapsamında görev alan personel; ilgili mevzuat 

ile sözleĢme ve eklerine uygun olarak denetim hizmetini yerine getirmekle sorumludur. 

 

3.2- SYDF yönetici ve çalıĢanları; hazırlayacakları veya daha önce hazırlanmıĢ her türlü belge, 

hesap ve diğer dokümanları ve her türlü yazılı / sözlü bilgiyi Ġdarenin izni olmadan üçüncü Ģahıslara 

ve kurum / kuruluĢlara veremez. 

Ġdarenin uymak zorunda olduğu mesleki kurallara ve sır saklama yükümlülüğüne, Kontrollük ve 

SYDF hizmetlerini veren SYDF personeli de aynen uymak zorundadır. 

 

3.3- SYDF ile organik bağı bulunan firmalar sözleĢmenin ifası sırasında ve sözleĢmenin 

tamamlanmasından sonra denetim hizmetlerini verdikleri iĢin yapım ihalesine yüklenici ya da alt 

yüklenici olarak katılamazlar. 

SYDF ile yatırımcı ve/veya yüklenici arasında denetlenen iĢ kapsamında herhangi bir ortaklık 

iliĢkisi bulunamaz. 

 

3.4- SYDF sözleĢme kapsamında vereceği her türlü hizmeti sözleĢmesinde belirtilen koĢullarla 

onaylı iĢ programına uygun sürede zamanında bitirmekle yükümlüdür. 

 

3.5- SYDF vereceği hizmetin yürütülmesi sırasında arazi, laboratuvar ve mühendislik ile yapım 

kontrollük hizmetinin etkin Ģekilde yürütülmesi amacıyla; 

 

i. SözleĢmesinde belirtilen teknik ve diğer personeli, 

ii. HaberleĢme sistemi, bilgisayar, vb. diğer sistemleri, Açıklama Notu: diğer sistemler 

açıkça yazılmalıdır. Ayrıca, Yönetmeliğin 14.maddesinin 21. Fıkrası doğrultusunda 
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Yatırımcı tarafından sağlanacağı bildirilen sistem, ekip, ekipmanların burada da yer 

alması çeliĢki yaratmaktadır.  

iii. Gerekli bilgi ve kaynağı ile dokümanı, 

iv. ĠĢ ve iĢ sağlığı ile ilgili ve diğer tedbirlerin alınmasını, Kendi organizasyonu ile ilgili 

ĠĢ güvenliği ve iĢ sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınmasını, 

 

Açıklama notu: Yönetmelik Madde 26‟da ġantiye de iĢ sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması, iyileĢtirilmesi sorumluluğu yatırımcı ve yükleniciye verilmiĢtir. Bu 

durum ayrıca gerek Yatırımcı‟nın görev ve sorumlulukları altında (Madde 14 (15) ve 

(16)) gerekse de Yüklenici‟nin görev ve sorumlulukları altında (Madde 15 (12)) de 

de görülmektedir. Ayrıca ġantiyenin güvenliğini sağlamaktan da Yüklenici sorumlu 

tutulmuĢtur (Madde 15 (9)). Bu nedenle iv. Maddeye yukarıdaki ilavenin yapılması 

SYDF‟nin bu konudaki görev ve sorumluluğu konusunda tereddütler/farklı 

değerlendirmeler ortadan kalkacaktır.  

 

v. Yüklenici tarafından alınacak olan Yasal izinlerin alınmasında yardım, 

 

sağlamakla yükümlüdür. 

 

3.6- SYDF, Ġdare/yatırımcı ile devam eden anlaĢmazlıklarını gerekçe göstererek denetim 

hizmetini aksatmayacaktır. 

 

 

4. YAZIġMA DĠLĠ: 
 

Tüm yazıĢmaların dili Türkçe olacaktır. Ancak özelliği gereği yazıĢmalar arasında 

bulunabilecek yabancı Ģartname vb. dokümanlar orijinal dilinde bırakılacaktır. 

 

5. GERÇEKLEġTĠRĠLECEK HĠZMETLER: 
 

SYDF, burada tanımlanan hizmetlerle sınırlı olmamak kaydı ile aĢağıdaki kontrollük 

hizmetlerini Ġdare adına yürütecektir. 

 

5.1- ĠĢe BaĢlamadan veya ĠĢin Devamı Sırasında ĠĢ Yerinde Çıkacak ve Tehlike Doğurabilecek 

Durumlara KarĢı Gerekli Önlemlerin Alınması Alındığının Takibi: 

 

SYDF, iĢe baĢlamadan veya iĢin devamı sırasında iĢ yerinde çıkacak ve tehlike doğurabilecek, su, 

kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon hatları, gaz ve petrol boru hatları, vb. sistemlere herhangi 

bir olumsuz etki olmayacak Ģekilde SYDH (Su Yapıları Denetim Hizmetleri) kapsamındaki 

yapılarla ilgili çalıĢmaların yürütülmesini kontrol eder. 

 

5.2- Denetim Hizmetleri: 
 

SYDF, su yapısının uygulama projelerini yatırımcı tarafından sunumundan itibaren 30 gün içinde 

onaylar, eğer onaylamazsa gerekçeli görüĢünü DSĠ ve Yatırımcıya yazılı olarak bildirir  

 

SYDF; Ģantiyede kullanılacak denetim formlarını iĢin niteliği ve türüne göre hazırlar ve DSĠ‟ye 

önerir, Ģantiyede DSĠ tarafından onaylanmıĢ formların kullanılmasını sağlar 

 

SYDF, Yönetmelik 5.madde (e) bendine göre DSĠ tarafından onaylanan kati/kesin projelere göre 

proje müellifince iĢ programına bağlı olarak üretilecek uygulama projelerine sadece uygulama 
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kabiliyeti açısından inceleyecek olup ve uygun bulması halinde onaylayacaktır. Bu inceleme ilgili 

yapıların hidrolik ve yapısal tasarımına yönelik olmayacaktır. Bu konudaki yetki, Yönetmeliğin 5. 

Maddesinin 3 (e) fıkrası doğrultusunda DSĠ‟ye aittir.  Uygulama projelerinde Yatırımcı, Proje 

Müellifi ve SYDF yetkililerinin imzaları bulunacaktır. 

 

 

 

5.2.1- SYDF, aĢağıdaki denetim hizmetlerini Ġdare adına yürütecektir. 

 

i. SYDF, bütün görevlerini iĢin yürütülmesi sırasında, Ġdare ile imzaladığı sözleĢme ve 

ekleri, Ģartnamelere ve standartlara uygun olarak yapacaktır.  

 

ii. SYDF, iĢin yapım aĢamasında karĢılaĢılan problemlerin çözümüne yönelik gerekli 

yönlendirme, gözetim ve gerektiğinde yapılması gereken revizyonların Ġdare onayı 

ile yaptırılmasından sorumlu olacaktır. 

 

iii. SYDF, hizmetlerin usulünce yürütülmesini sağlamak amacıyla Ġdare‟nin belirlemiĢ 

olduğu organizasyon yapısına uygun personeli iĢin süresince iĢ sahasında 

bulunduracaktır. 

 

iv. SYDF, iĢleri muayene etmek, gözlemek ve kontrol etmek, iĢin bünyesine girecek 

malzemeleri ve iĢle ilgili iĢçiliği denetlemek ve muayene etmek, neticelerini 

belgelendirmek, yapılan tüm denetim hizmetlerine iliĢkin belgeleri hazırlamak ve bu 

suretle iĢlerin projesine, Ģartnamesine ve iĢ programına uygun olarak yapılmasını 

sağlamakla yükümlüdür. 

 

SYDF yürütülecek deneysel kalite kontrol faaliyetlerinin aĢağıdaki esaslara göre yerine 

getirilmesini sağlar. 

 

Laboratuvarlar 

 

1. SYDF iĢin teknik Ģartname, sözleĢme ve eklerinde belirtilen laboratuvarı iĢin 

baĢlangıcından evvel Yüklenici tarafından kurulmasını denetler. 

2. Laboratuvarın amacı dıĢında kullanılmasına müsaade etmez. 

Açıklama notu: Yönetmelik Madde 10‟a göre ġantiyede laboratuvar Yüklenici 

tarafından kurulur ve iĢletilir. 

3. Laboratuvarın gerekli güvenlik Ģartlarını sağlar, sadece konusu ile ilgili kiĢilerin 

çalıĢmasına müsaade eder. 

Açıklama notu: Yönetmelik Madde 10‟a göre ġantiyede laboratuvar Yüklenici 

tarafından kurulur ve Madde 15 (9) a göre de Yüklenici Ģantiyenin güvenliğini 

sağlamaktan da sorumludur. Bu nedenle hem güvenlik hem de ĠĢ Güvenliği ve 

Sağlığı ile ilgili olan bu konudan tamamen Yüklenici sorumludur. Normal ġartlarda 

SYDF‟nin laboratuvarda çalıĢan personeli Laboratuvardaki ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

talimatlarına uymakla yükümlü olacaktır. 

4. Laboratuvarın ve cihazların Ġdarenin kullanımına ve denetimine açık olmasını sağlar. 

Bu görevin de Laboratuvarı kurup, iĢleten ve güvenildiğinden sorumlu olan Yükleniciye 

ait olması gerekir. 

 

 

 

 



 

4 

 

Numuneler 

 

1. Numunelerin alımında imalatı veya malzemeyi temsil edecek numune alma 

yöntemlerinin kullanması için Yüklenici‟yi yönlendirir. 

2. Numuneler aksi belirtilmediği sürece, DSĠ Kalite Kontrol Rehberinde belirtildiği 

miktarda ve sıklıkta  alınmasını Yüklenici‟den talep eder. 

3. Numunelerin Yüklenici tarafından  Ģantiyeye ihzaratı yapılan malzemeler üzerinden 

alınır. 

4. Numuneler Yüklenici tarafından SYDF‟nin gözetiminde tutanak kullanılarak alınır. 

5. Numuneler mümkün olduğu takdirde, Ģahitleri ile birlikte alınır. 

6. Numunelerin gerekli koruma ve güvenlik Ģartlarına uygun olarak Yüklenici 

tarafından saklandığının takibi. Açıklama notu: SYDF‟nin bekçilik görevi olmamalı. 

7. Deneyleri biten numuneler, Yüklenici tarafından SYDF‟nin bilgisi ve onayı 

dâhilinde imha edilir. 

8. ġantiye laboratuvarı haricindeki laboratuvarlarda deneyleri yapılmak üzere Yüklenici 

tarafından alınan numuneler, SYDF‟nin nezaretinde ilgili laboratuvarlara intikal ettirilir. 

 

Deneyler 

 

1. Deneylerin ulusal ve uluslararası kabul görmüĢ standartlara, teknik Ģartnamelere ve 

e, ulusal veya uluslararası kabul görmüĢ standart yöntemlere göre Yüklenici 

tarafından yaptırılmasını talep eder yaptırılır. 

2. Deneyler Yüklenici tarafından SYDF yetkilisinin nezaretinde yapılır. 

3. Yapılan deneylerin adları, sayıları, temsil yerleri/miktarları, sonuçları ile birlikte 

günlük, aylık ve yıllık olarak derlenir ve Ġdarenin istemesi durumunda bir rapor 

Ģeklinde Ġdareye sunulur. 

4. Ġdarenin istemesi veya lüzumu halinde deneyler Yüklenici tarafından tekrar edilir, 

tekrarlardan elde edilen tüm sonuçlar da asılları ile birlikte kayıt altına alınır. 

5. SYDF‟nin gözetiminde yapılmayan Yüklenici tarafından yapılamayan Ģantiye 

laboratuvarı harici deneyler TÜRKAK tarafından akredite edilmiĢ laboratuvarlarda 

yine Yüklenici tarafından yaptırılır. 

6. SYDF, gerek kendisi gerekse de Ġdarenin gerek görmesi durumunda deneyi yapılmıĢ 

bir imalat veya malzeme üzerinde deney tekrarını Yüklenici‟ ye yaptırır. 

 

Cihazlar 

 

1. SYDF, laboratuvarlarda bulunan cihazların sürekli çalıĢır vaziyette bulundurulmasını 

sağlar sağlandığının takibi. Açıklama Notu: Bu görevin Laboratuvarı kurup, iĢleten 

ve güvenliğinden sorumlu olan Yükleniciye ait olması gerekir. 

2. SYDF, cihazların sadece yetkili kiĢiler tarafından kullanılmasını sağlandığının takibi 

sağlar. Açıklama Notu: Bu görevin Laboratuvarı kurup, iĢleten ve güvenliğinden 

sorumlu olan Yükleniciye ait olması gerekir. 

3. SYDF, cihazların deneylerin yapılmasına mani olacak Ģekilde geçici veya kalıcı 

olarak herhangi bir sebeple devre dıĢı kalması durumunda gerekli tedbirleri aldırır. 

Bu tedbirler dâhilinde cihazların yenilenmelerini veya yedeklemelerin yaptırır 

yaptırıldığını takip eder. Açıklama Notu: Bu görevin Laboratuvarı kurup, iĢleten ve 

güvenliğinden sorumlu olan Yükleniciye ait olması gerekir. 

4. Kalibrasyona tâbi cihazlar, kalibrasyonları Yüklenici tarafından yaptırılıp uygun 

kalibrasyon aralığında kaldıkları teyit edilmeden kullandırılmaz. 

5. Cihaz kalibrasyonlarının, ilgili cihaz kalibrasyonu alanında akredite laboratuvarlarda 

yaptırılmasını denetler. 
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6. Yetkili servislerince periyodik bakım/onarım gerektiren cihazların Yüklenici 

tarafından bakım onarımları süresi içinde ve deneylerin yapılmasına mani olmayacak 

Ģekilde yaptırılmasının takibi yaptırılır. 

7. Cihazların günlük bakım/onarım veya temizlik iĢlemlerinin Yüklenici tarafından 

yapılmasının takibi iĢlemleri aksatılmaz. 

 

Dokümanlar 

 

1. Yapılan tüm numune alma, deneyler, sonuçlar ve imha iĢlemlerini kayıt altına aldırır.  

2. Tutulan kayıtlarda SYDF ve Yatırımcı/Yüklenici imzaları bulunur. 

3. Tüm dokümanları istenildiğinde hemen bulunabilecek, bozulmasına, yıpranmasına, 

yanmasına engel olacak, yetkisiz kiĢilerin müdahalesine imkân vermeyecek 

sistematik bir arĢiv sisteminde saklar. 

 

5.2.2- SYDF, iĢleri denetleyip, inĢaatın sözleĢme ve Ģartnamelere, projesine, fen ve sanat kurallarına 

uygun olarak yapılıp yapılmadığını ve çalıĢmaların, onaylı iĢ programına göre süresinde iĢi 

bitirmeye yeterli olup, olmadığını inceler. Ġnceleme neticesinde herhangi bir olumsuzluğun tespiti 

halinde bu olumsuzlukların giderilmesine yönelik olarak yapılması gereken hususlar ile alınması 

gereken önlemleri SYDF açık ve belirgin olarak yatırımcı /yükleniciye bildirmesine rağmen iĢlerin 

hala mevzuata, onaylı projesine fen ve sanat kurallarına ve onaylı iĢ programına göre 

yürütülmemesi halinde, bu durumun düzeltilmesi için Ġdareye yazılı bildirimde bulunur. 

 

5.3- Yapım ĠĢi SözleĢmesi Gereğince Yüklenicinin Temin Etmekle Yükümlü Bulunduğu 

Malzeme, Araç ve Gereçlerin Zamanında ġantiyeye Getirilmesinin ve ÇalıĢır Halde 

Bulunmasının Sağlanmasının Takibi: 
 

i. SYDF, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında yapım iĢi sözleĢmesi ve ekleri 

gereğince; imalatların yapımı için Yüklenici tarafından uygun nitelikte, gerekli ve 

yeterli malzeme, araç, gereç, alet ve edevatın zamanında Ģantiyeye getirilmesini ve 

çalıĢır halde bulundurulmasını sağlandığını takip edecektir, aksi halde durumu 

Ġdareye bildirir. 

 

ii. SYDF, iĢbaĢında uygun nitelikte, gerekli ve yeterli malzeme ile gerekli araç, gereç, 

alet ve edevatın Ģantiyeye getirilmemesi veya çalıĢır halde bulundurulmaması 

durumunda durumu idareye bildirir. 

 

5.4- Yüklenicinin/Yatırımcının Teknik Personelinin ve Diğer Personelin ĠĢbaĢında 

Bulundurulmasının Ġzlenmesi: 
 

SYDF, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında Yapım iĢi sözleĢmesi ve ekleri gereğince; 

yüklenicinin/yatırımcının Ģantiyede bulundurması gerekli teknik ve diğer personelin iĢbaĢında 

bulunup bulunmadığını denetler, herhangi bir uygunsuzluğun tespiti halinde durumu Ġdareye 

bildirir. 

 

5.5- ĠĢ yerinde Düzenlenecek Belgelerin Hazırlanması: 
 

SYDF, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında; 

 

i. ġantiye Günlük Defteri, 

ii. Röleveler, 

iii. AtaĢmanlar, 
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iv. Tutanaklar,  

v. vb. diğer belgeleri, 

 

Yatırımcı ile birlikte düzenler ve imza altına alır.  SYDF yapılan tüm denetim hizmetlerine 

iliĢkin belgeler ile DSĠ tarafından yapılacak kabul iĢlemlerine esas olacak belgeleri DSĠ'ye vermekle 

yükümlüdür. 

 

5.6- Yatırımcı ve Ġdare ile ĠletiĢim: 
 

SYDF, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında sözleĢmesi ve ekleri gereğince; 

 

i. Ġdare ve Yatırımcı/Yüklenici ile yapacağı her türlü yazıĢmayı tarih ve numara 

verilmek suretiyle yazıĢma kurallarına uygun olarak yapar. Bu amaçla daha önce 

Ġdarece temin edilmiĢ ve her bir sayfası idarenin yetkili personeli tarafından iki 

sayfanın birleĢim yeri Ġdare mührü ile mühürlenmiĢ ve imzalanmıĢ olan, evrak kayıt 

defterleri kullanılır. 

 

ii. Yatırımcıya/Yüklenici‟ye verilecek her türlü evrakı teslim tarihi yazılmak koĢuluyla 

imza karĢılığı verir veya yazı ile gönderir. Bu amaçla daha önce Ġdarece temin 

edilmiĢ ve her bir sayfası idarenin yetkili personeli tarafından iki sayfanın birleĢim 

yeri Ġdare mührü ile mühürlenmiĢ ve imzalanmıĢ olan, evrak kayıt defterleri 

kullanılır. 

 

 

5.7- ĠĢ Sırasında Verilecek Raporlar: 
 

SYDF, her ayın en geç 15. gününe kadar, bir önceki ayın faaliyetlerini; bu dönemde 

yürütülen çalıĢmalar, iĢin ilerlemesi, iĢin kalitesi, (açıklama notu: bu DSĠ‟nin kendi projeleri ile 

hazırladığı (DSĠ) Ģartnamesinden yanlıĢlıkla yazıldığı düĢünülmektedir.) projenin mali durumu ve 

geleceği hakkında kabul edilen formatta, özel olarak açıklayan Aylık ĠĢ Ġlerleme Raporundan beĢ 

(5) nüsha Ġdareye teslim edecektir. 

Bu raporlarda karĢılaĢılan/karĢılaĢılması muhtemel problemler ve bu ile karĢılaĢılan 

problemlerin çözümüne yönelik alınan tedbirler ve yapılan çalıĢmalar ile karĢılaĢılması muhtemel 

problemlerin çözümüne yönelik alınması gereken önlemler ve tavsiyeler açık Ģekilde belirtilecektir. 

Gelecek aylarda yapılacak iĢler de belirtilecektir. 

 

5.8- ĠnĢaat sonrası iĢ sonu Proje yapılması:  
 

SYDF, iĢin uygulaması sırasında projesinde yapılan tüm değiĢikliklerin iĢlendiği 

Yatırımcı/Yüklenici tarafından hazırlanacak iĢ sonu projelerini mevzuatta belirtilen süre içerisinde 

onaylayıp Ġdareye sunar. ĠĢ sonu projelerinde Yatırımcı, Proje Müellifi ve SYDF yetkililerinin 

imzaları bulunacaktır. 

 

 

6. MESLEKĠ (PROFESYONEL) SORUMLULUK SĠGORTASI: 
 

6.1- Kontrollük ve denetim hizmetlerini yürüten SYDF ile SYDF bünyesinde çalıĢan tüm 

personelin yaptığı hatalardan kaynaklanan Ġdarenin/Yatırımcının zararlarını karĢılamak amacı ile 

tüm giderleri SYDF tarafından karĢılanacak, birinci alıcısı Ġdarenin olacağı ve SYDF'nin iĢe 

baĢladığı tarihten itibaren sözleĢme süresince geçerli olacak  “Mesleki (Profesyonel) Sorumluluk 

Sigortası”  yaptırmakla yükümlüdür.  SYDF‟den, Su Yapıları DanıĢmanlık Hizmetleri sözleĢme 
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bedeli kadar Profesyonel Sorumluluk Sigortası yaptırması istenecektir. Kontrollük ve SYDF 

hizmetlerinde meydana gelecek artıĢlara paralel olarak, “Mesleki (Profesyonel) Sorumluluk 

Sigortası” da geniĢletilecektir. Açıklama Notu: BU SORUMLULUK SĠGORTASI ĠġĠN YAPIMI 

SÜRESĠNCE GEÇERLĠ OLACAĞINDAN, ĠġĠN BĠTĠMĠNDEN SONRAKĠ 15 SENE BOYUNCA 

VE SYDF‟NĠN MÜTESELSĠL SORUMLU TUTULDUĞU YATIRIMCI VE/VEYA 

YÜKLENĠCĠNĠN YÜKSEK BEDELLERĠNĠ KAPSAMAYACAKTIR. BUNLARI KAPSAYAN 

BĠR MSS YAPTIRILMASI ZATEN MÜMKÜN DEĞĠLDĠR. BU TEMĠNAT ALTINA 

ALINAMAYACAK BĠR RĠSKTĠR. 

 

7. PERSONEL DURUMU:  

 

7.1- ĠnĢaat denetiminde ve proje onayında görev alacak SYDF personelinin nitelik ve sayısı; benzer 

iĢ tecrübeleri, mesleki toplam tecrübeleri ve meslek sınıfları ihale aĢamasında iĢin niteliğine göre 

belirlenecektir. 

 

7.2- SYDF, 7.1 maddesine göre belirlenen personeli iĢ programına uygun olarak iĢin süresi boyunca 

iĢ yerinde bulundurmak zorundadır. Bu duruma iliĢkin olarak herhangi bir uygunsuzluğun tespiti 

halinde 6200 sayılı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 

Ek-6 maddesinde SYDF'ler için belirlenen cezai müeyyideler uygulanır.  

 

ĠĢ yerinde bulunma, yıllık izin, hastalık, evlilik izni gibi kanuni nedenlerle kesintiye uğrayabilir. Bu 

sürelerde SYDF ekibindeki göreve uygun bir personel sahada bulunmayan personele vekalet eder. 

Ġzinli/mazeretli olacak personel ile ilgili yazı, acil durumlar hariç, en az 10 gün önce Ġdare‟ye 

sunulur. 

 

7.3- “Teknik Personelin toplam tecrübe ve benzer tecrübeye iliĢkin asgari Ģartları  TEKNĠK  

PERSONEL NĠTELĠK TALĠMATNAMESĠ„nde açıklanmıĢtır.(BÖYLE BĠR TALĠMATNAME 

ihale eki dokümanı olarak düzenlenmelidir.) 

7.4- “Gerekli Teknik Personel mevcudu ve görev yerleri  ORGANĠZASYON ġEMASINDA 

gösterilmiĢtir.(BÖYLE BĠR ġEMA ihale eki dokümanı olarak düzenlenmelidir.” 

 

8.PERSONEL ALIMI ÇIKARILMASI VE/VEYA YERĠNE ALINMASI  

8.1 Değerlendirmeye alınacak pozisyonlar için belirtilen ve SYDF tarafından teklif edilen denetim 

sorumlusu  Ġdare tarafından onaylanacaktır. 

 

8.2 SYDF, hizmetlerin yürütülmesi için kendisi tarafından önerilen diğer teknik personelin 

özgeçmiĢlerinin, diplomalarının birer nüshasını incelenip onaylanması için Ġdareye verecektir. 

 

8.3 Ġdare, özgeçmiĢ ve diplomaların sunulduğu baĢvuru tarihinden itibaren 21 (yirmi bir) günlük 

süre içinde yazılı olarak herhangi bir itirazda bulunmazsa (itiraz gerekçelerini belirterek), bu teknik 

personel Ġdare tarafından kabul edilmiĢ sayılacaktır. 

 

8.4  Ġdare aksi yönde bir karar almadığı sürece, personelde herhangi bir değiĢiklik yapılmayacaktır.  
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8.5 SYDF kontrolü dıĢında sağlık vb. nedenlerle personelin görev yapamayacağının anlaĢılması 

veya herhangi bir sebeple personelin iĢten çıkarılması gerektiği durumlarda, DanıĢman bu 

personelin yerine aynı seviyede veya daha üstün özelliklere sahip bir kiĢiyi getirecek ve Ġdarenin 

onayına sunacaktır. Ġdarenin onayı sonucu ilgili personel iĢe baĢlayacaktır. 

 

8.6 Eğer idare herhangi bir personelin iĢini önemli ölçüde suiistimal ettiğini veya görevini tatmin 

edici bir biçimde yapmadığı kanaatine varırsa, SYDF Ġdarenin gerekçelerini belirterek yaptığı 

bildirimden sonra, Ġdare tarafından istenilen özellik ve deneyime sahip bir personeli hemen 

görevlendirmek üzere Ġdarenin onayına sunacaktır. Ġdarenin onayı sonucu ilgili personel iĢe 

baĢlayacaktır.  

 

8.7 SYDF, herhangi bir personelin iĢten çıkarılması ve / veya yerine bir baĢka personelin 

getirilmesinden dolayı yapacağı tüm masrafları karĢılayacak iĢten çıkarılan personelin yerine alınan 

personele yapılacak tüm ücret ödemelerini karĢılayacak ve bundan dolayı Ġdareden herhangi bir 

ilave bedel, ücret, masraf talebinde bulunamayacaktır. 

 

8.8 ĠĢlerin bazılarının ĠĢ Programında belirtilen zamanda baĢlamaması halinde, bu iĢlerle ilgili 

personelin göreve baĢlaması da Ġdareye bilgi verilmek suretiyle ertelenebilecek, ancak bu durumda 

iĢin zamanında bitirilmesi için gerekli önlemler SYDF tarafından alınacaktır. 

 

8.10 SYDF; ĠĢ Kanunu hükümlerini uygulamakla yükümlüdür.  

 

8.11 ĠĢ kanununa göre personelin fazla çalıĢması ile ilgili ödeme ve diğer hususlar SYDF 

sorumluluğundadır. Ġdare, fazla mesai yapan personel adına SYDF‟ye herhangi bir ilave ödeme 

yapmayacaktır. Ancak fazla mesai ödemeleri bu teknik Ģartnamenin 9.3 Diğer Hususlar ve 10.3 

Geri Ödenecek Masraflar kısmında belirtildiği üzere, SYDF‟nın Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 

''Geri Ödenecek Masraflar'' bölümüne eklenecek, SYDF‟nın Ġdareye karĢı yükümlülüklerini yerine 

getirebilmek için gerekli masraflar Geri Ödenecek Masraflara dahil edilecektir. 

 

8.12 ĠĢ kanununa göre personele verilen ücretli yıllık izinler SYDF sorumluluğundadır. Ġzne çıkılan 

günler SYDF hakediĢinden kesilerek ödeme yapılır. Ancak ücretli yıllık izin ödemeleri bu teknik 

Ģartnamenin 9.3 Diğer Hususlar ve 10.3 Geri Ödenecek Masraflar kısmında belirtildiği üzere, 

SYDF‟nın Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ''Geri Ödenecek Masraflar'' bölümüne eklenecek, 

SYDF‟nın Ġdareye karĢı yükümlülüklerini yerine getirebilmek için gerekli masraflar Geri Ödenecek 

Masraflara dahil edilecektir. 

 

8.13 Ġdare SYDF çalıĢan personeli ile ilgili aylık ödemeyi 30 gün üzerinden yapacaktır. Aylık 

ödemelerde çalıĢılmayan resmi tatil günleri 30 gün içerisinde hesaplanır.  

 

9.DĠĞER HUSUSLAR 

9.1 ……..  Su Yapıları DanıĢmanlık Hizmet Alım ĠĢinde birim fiyat teklif cetvelinde her bir 

pozisyon için SYDF tarafından teklif edilecek olan ücretlerin ihale tarihindeki yürürlükte olan brüt 

asgari ücretin en az kaç katı olacağı iĢin süresi, niteliği, konumu ve asgari teknik personel piyasa 
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ücretleri dikkate alınarak aĢağıda belirlenmiĢtir. SYDF belirtilen oranlardan daha az teklifte 

bulunamaz. 
 

9.2 Katsayılar 

ÖRNEĞĠN; 

DENETĠM SORUMLUSU ………………………........................... A KATI 

ĠNġAAT GRUBU 

DENETÇĠ MÜHENDĠS……………………………………………………..B KATI 

YARDIMCI DENETĠM ELEMANAN…………………………………..C KATI 

KALĠTE KONTROL VE LAB.GRUBU 

DENETÇĠ MÜHENDĠS……………………………………………………..D KATI 

YARDIMCI DENETĠM ELEMANAN…………………………………..E KATI 

JEOTEKNĠK GRUBU 

DENETÇĠ MÜHENDĠS……………………………………………………..F KATI 

YARDIMCI DENETĠM ELEMANAN…………………………………..G KATI 

HARĠTA GRUBU 

DENETÇĠ MÜHENDĠS……………………………………………………..H KATI 

YARDIMCI DENETĠM ELEMANAN…………………………………..I KATI 

HM GRUBU 

DENETÇĠ MÜHENDĠS……………………………………………………..H KATI 

YARDIMCI DENETĠM ELEMANAN…………………………………..I KATI 

9.3 Birim Fiyatlar kullanılarak bulunan toplam tutara istekliler tarafından belirlenecek ve % 0-100 

arasında değiĢen oranda hesap edilen kar ve genel giderler karĢılığı eklenecektir. Mali Teklif Tutarı 

olarak kar ve genel giderler karĢılığı eklenmiĢ tutar kabul edilecektir. Kar ve genel giderler karĢılığı, 

SYDF‟nın Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ''Geri Ödenecek Masraflar'' bölümüne eklenecek, 

SYDF‟nın Ġdareye karĢı yükümlülüklerini yerine getirebilmek için gerekli (ulaĢım bedeli, yemek 

bedeli, kırtasiye bedeli vs.) masraflar Geri Ödenecek Masraflara dahil edilecektir.  

9.4 SYDF ; personeline 9.1 ve 9.2 bentlerinde belirtilen oranlardan az olmamak üzere teklif ettiği 

ücretin altında ödeme yapamaz. Aylık personel ödemeleri 30 gün üzerinden yapılacaktır.  
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9.5 SYDF‟nın hak ettiği hakediĢinin hazırlanabilmesi için; her hakediĢ döneminde çalıĢan personel 

ile ilgili bordro, SGK bildirgesi ve maaĢların tam yatırıldığına dair banka dekontunu idareye 

sunmak zorundadır.  

 

 

 

 

ESASEN 10.MADDENĠN SÖZLEġME KAPSAMI ĠÇĠNDE OLMASI 

UYGUN OLACAKTIR.  HENÜZ SÖZLEġME DOKÜMANI ĠÇERĠĞĠ 

TARAFIMIZCA BĠLĠNMEDĠĞĠ ĠÇĠN BU MADDE TEKNĠK 

ġARTNAME KAPSAMINDA DEĞERLENDĠRĠLMĠġTĠR. 
 

10.ÜCRET VE ÖDEMELER 

10.1 Ödeme Esasları: 

 

SözleĢme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak SYDF‟ye yapılacak ödemeler, Birim Fiyat 

Teklif Cetvelinde yer alan iki kalem esas alınarak yapılacak olup, bu kalemlerin kapsamları, 

hesaplamaları ve ödemelerine iliĢkin esaslar aĢağıdaki gibi olacaktır. 

 

10.2 Teknik Personel Ücretleri  

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde gösterilen pozisyonlarda bu sözleĢmenin ifası için SYDF tarafından 

çalıĢtırılan teknik personelin aylık brüt tavan ücretleri, bu kalem kapsamında ödenecektir. Birim 

Fiyat Teklif Cetvelinde her bir pozisyon için SYDF tarafından teklif edilmiĢ olan ücretler, o 

pozisyonda çalıĢtırılacak olan teknik personelin aylık ücretlerinin tavanını teĢkil eder. SYDF‟nın 

teknik personeline yaptığı ödemelerin varsa, bu tavanı aĢan miktarı için SYDF‟ye bir ödeme 

yapılmaz. 

SYDF, her bir pozisyon için teklif ettiği brüt ücretten kanuni kesintilerden (iĢverenin ödemesi 

gerekenler hariç) sonra kalan miktarın çalıĢtırılan teknik personele ödemek zorundadır. Herhangi bir 

ad altında (yemek, yol, giyim, yer temini vb.) ayrıca bir kesinti yapamaz. 

 

 

ĠĢin devamı sırasında Ġdarenin onayı alınarak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan tavan 

ödemesinin toplam miktarı aĢılmamak Ģartıyla teknik personel sayısı ve adam-ay miktarları 

değiĢtirilebilir veya aylık brüt ücretleri mevcut kadrolardan birine denk alınmak suretiyle yeni 

kadrolar açılabilir. 

 

Brüt ücretlere, sosyal sigorta primleri (Personelin primine esas kazançları üzerinden hesaplanan ve 

iĢveren tarafından ödenmesi gereken primler hariç) ve burada sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere 

yürürlükteki yasa ve mevzuata göre personel için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim ve harçlar 

dahildir. Aylık brüt ücretler, teknik personele, iĢte bilfiil çalıĢtıkları süre ile hafta tatili,  

Türkiye‟deki bayram ve resmi tatil günleri için ödenecektir. Hastalık izinleri ve diğer izinler için 

ödeme yapılmayacaktır. Ücretli yıllık izin dıĢında her bir personele verilecek hastalık ve diğer 

izinlerin süresi yıllık toplam en fazla 15 gündür. 

 

Ödemeler yalnızca bu proje kapsamındaki iĢlerde bilfiil çalıĢılan saatleri ihtiva edecektir. ġantiye 

dıĢında bu iĢle ilgili olarak görevlendirilmiĢ olanlara da ücretleri ödenecektir. Bir yıldan fazla süre 

çalıĢan yerli personele iĢ kanunu uyarınca, yabancı elemanlara 30 takvim günü Ġdarenin izni ile 

ücretli yıllık izin verilir. 

Haftalık toplam çalıĢma süresi 45 saattir. 
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Günlük (Pazar hariç) çalıĢma saatleri, haftalık toplam 45 saati sağlayacak Ģekilde, yapım 

müteahhidinin çalıĢma saatleri göz önünde tutularak tespit edilecektir. 

Tespit edilen günlük çalıĢma saatlerine bağlı olarak, hakediĢe esas her bir ay için, Pazar ve resmi 

tatil günleri hariç olmak üzere Aylık Toplam ÇalıĢma Süresi saat cinsinden hesaplanacaktır. 

 

HakediĢe esas ay içinde, her bir teknik personelin her gün çalıĢtıkları süre tespit edilerek aylık 

puantaj cetveli halinde hakediĢe eklenecektir. Aylık Puantaj Cetveli, SYDF ve Ġdarenin sorumlu 

personeli tarafından imzalanacaktır. Her bir teknik personel için ödenecek aylık brüt ücret; o 

hakediĢ dönemine ait Aylık Puantaj Cetvelinde saat olarak gösterilen bilfiil çalıĢtığı toplam sürenin 

söz konusu ay için çalıĢılması gereken Aylık Toplam ÇalıĢma Süresine oranının, Birim Fiyat Teklif 

Cetvelindeki aylık brüt tavan ücretle çarpımına eĢit olacaktır. 

 

Aylık puantaj cetvelinde belirtildiği gibi, hakediĢe esas ay içinde çalıĢılması gereken Aylık Toplam 

Süre tam gün olarak çalıĢmıĢ olan her bir teknik personel, kendi pozisyonuna ait brüt ücreti tam 

olarak haketmiĢ olacaktır. Eğer yapım iĢini üstlenen yüklenici vardiyalı çalıĢma yaparsa, SYDF 

personeli vardiyalı çalıĢma sistemine geçecek ve gerekli ise ilgili personel sayısı ve adam/ay miktarı 

Ġdarenin onayı ile artırılabilecektir. Vardiyalı iĢlerde, vardiyalı çalıĢma için normal ücretlerin 

dıĢında ek ödeme yapılmayacaktır. 

 

Fazla mesailer, Ġdarenin onay ve izniyle Yüklenicinin iĢ programına bağlı olarak 

uygulanabilecektir. Personele verilecek ücretli izinler, Türk ÇalıĢma Kanununa uygun olarak 

idarenin rızasıyla verilecektir. 

 

10.3 Geri Ödenecek Masraflar 

 

Geri ödenecek masraf olarak ödenecek toplam miktar, teknik personel için ödenecek toplama bağlı 

olarak değiĢecektir. 

 

Her hakediĢte geri ödenecek masraf, geri ödenecek masraflar için teklif edilen bedelin, teknik 

personel giderleri toplamına bölünerek bulunacak geri ödenecek masraflar yüzdesi ile teknik 

personele ödenen miktarların çarpımı ile belirlenecektir. 

 

Burada mutabakata varılmıĢ olanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, bu kalem altında ödenecek 

SYDF‟nın geri ödenecek masrafları Ģunlardan oluĢmaktadır. 

 

a) Ġdari Personel Giderleri: Ġdari personelle ilgili tüm masraflar (SYDF ortakları, yöneticileri, 

Ģantiye dıĢındaki olağan sekreterya, muhasebe ve çeviri hizmetleri dahil). 

 

b) Teknik Personelle Ġlgili Bazı Harcamalar:  Seyahat giderleri, aylık brüt ücret tavanını aĢan fazla 

mesai ve adam / ay ücretleri, çalıĢma yapılmayan günlere ait ödemeler, yıllık izin parası ve hastalık 

izni yardımları, sigorta primleri (Personelin primine esas kazançları üzerinden hesaplanan ve 

iĢveren tarafından ödenmesi gereken tüm primler), vergiler, ihbar ve/veya kıdem tazminatları gibi 

giderler ve her türlü kanuni kesintiler ve ilave vergiler. 

 

c) Ofis Giderleri: Kira, yakıt, elektrik, posta ve kargo masrafları, kırtasiye ve ofis malzemeleri, 

fotokopi ve ozalit vb. masrafları, baskı, ciltleme, iletiĢim, sigorta ve iĢin icrası için gerekli her türlü 

alet, edevat, malzeme ve bilgisayar vs. masrafları. 

 

d) Hizmetlerin verilmesi için gereken kar ve bütün diğer genel giderler. 

 

 


