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EK1- SYDF’nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı 
 

SYDF’nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI  

Sıra 

No 
Birimi Bulundurulacak Personel 

1 Sorumlu Müdür Denetim Sorumlusu 

2 İnşaat Grubu  

Denetçi Mühendis  

Yardımcı Denetim Elemanı (Tekniker, 

Teknisyen, Sürveyan) 

3 
Kalite Kontrol ve 

Laboratuvar Grubu 

Denetçi Mühendis  

Yardımcı Denetim Elemanı (Laborant) 

4 Jeoteknik Grubu 

Denetçi Mühendis  

Yardımcı Denetim Elemanı (Tekniker, 

Teknisyen, Sürveyan) 

5 Harita Grubu 

Denetçi Mühendis  

Yardımcı Denetim Elemanı (Tekniker, nivocu, 

Alet operatörü) 

6 Hidro-Mekanik Grubu 

Denetçi Mühendis  

Yardımcı Denetim Elemanı (Tekniker, 

Teknisyen, Sürveyan) 

 

* DSİ, işin durumu göz önünde bulundurarak gruplarda yer alan teknik personelden ihtiyacına 

göre olanları seçebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 / 8 

 

 

 

EK 2- Protokol Taslağı  

DENETİM HİZMETİ VERİLECEK ………...…. TESİSİNE AİT PROTOKOL 

 

MADDE-1 TARAFLAR 

1.1 - Bu protokol, … ili … ilçesi sınırları içerisinde … tarafından tesis edilecek olan … 

tesisine ait projelerin kontrolü ve tasdiki ile inşaat sırasındaki denetim hizmet masrafının ne 

şekilde ödeneceğini, tarafların görev ve sorumluluklarının ne olacağının belirlenmesi amacı 

ile  bir tarafta DSİ adına DSİ ... Bölge Müdürlüğü / … Dairesi Başkanlığı, diğer tarafta 

yatırımcı … arasında aşağıda yazılı koşullar altında düzenlenmiştir. 

 

MADDE-2 İŞİN TANIMI VE YAPIMI 
2.1 - Yatırımcı, protokolün imza tarihinden itibaren on gün içerisinde; … TL bedeli DSİ’nin 
resmi kurumsal bütçe hesabına nakden yatırır, ayrıca … TL tutarında teminatı DSİ’ye verir. 
2.2 - Yatırımcı, DSİ’nin yapacağı ihale sonrasında DSİ ile SYDF arasında imzalanacak 
sözleşmenin bedelini fiyat farkı ve KDV dahil ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  
2.3 - Yatırımcı, işin proje kontrolü ve tasdiki ile arazide denetimi konularındaki 
kontrollük/danışmanlık hizmetinin aylık hakediş bedelini, DSİ ile SYDF arasındaki aylık 
hakedişlerin düzenlenmesinden sonra en geç onbeş gün içinde, 2.1 maddesinde yatırılan 
bedeli aşan kısmını DSİ’nin resmi kurumsal bütçe hesabına nakden ve tek seferde yatırır.  
2.4 - Yatırımcı işin, gerek finansman ve gerekse temel-tünel şartlarındaki değişikliklerden, 
olumsuz hava koşulları, doğal afetler, terör, ithalatta olabilecek gecikmeler veya doğrudan 
yüklenicinin sebep olduğu yanlış, hatalı imalatlar veya yetersizliklerden kaynaklı olarak 
uzamasından dolayı, SYDF ile DSİ arasında imzalanan ve onaylı ilk iş programına göre 
yapılan sözleşmedeki adam/ay sayılarının yetersiz kalması durumunda ilave denetim 
masraflarının tamamını fiyat farkı ve KDV dahil ödemekle yükümlüdür.  
2.5 - DSİ tarafından SYDF’yi belirlemek üzere yapılacak ihalenin herhangi bir nedenden 
ötürü gecikmesi veya sonuca bağlanamaması sebebi ile yatırımın geç başlaması durumunda 
yatırımcı DSİ’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 
2.6 - Yatırımcının inşaat işine süresinde başlamaması veya yatırımdan vazgeçmesi halinde 
DSİ tarafından SYDF’ye yapılan ve yapılacak olan tüm ödemeler yatırımcı tarafından DSİ’ye 
ödenir. Bu bedel, yatırımcı tarafından ödenmemesi halinde yatırımcının DSİ’de bulunan 
teminatından tahsil edilir. 
 

MADDE-3 TARAFLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
3.1- Taraflar Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen görev ve 
sorumluluklarını eksiksiz yerine getirecektir. 
 
MADDE-4 ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

4.1- Bu protokolün uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar... Mahkemelerinde ve İcra 

Dairelerinde çözümlenir. 

 

MADDE-5 RESİM VE HARÇLAR 

5.1 - Bu protokol ile ilgili her türlü resim ve harçlar Yatırımcı tarafından karşılanacaktır. 

 

MADDE-6 YÜRÜRLÜK 

6.1- Bu protokol taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

6.2 – 6 (altı) maddeden ve aşağıda verilen eklerden oluşan bu sözleşme .../…/… tarihinde 3 

(üç) nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 

 

 

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ              YATIRIMCI 
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EK 3- Protokol Taslağı  

DENETİM HİZMETİ DSİ TARAFINDAN VERİLECEK ………...…. TESİSİNE AİT 

PROTOKOL 

 

MADDE-1 TARAFLAR 

1.1 - Bu protokol, … ili … ilçesi sınırları içerisinde … tarafından tesis edilecek olan … 

tesisine ait projelerin kontrolü ve tasdiki ile inşaat sırasındaki denetim masrafının ne şekilde 

ödeneceğini, tarafların görev ve sorumluluklarının ne olacağının belirlenmesi amacı ile  bir 

tarafta DSİ adına DSİ ... Bölge Müdürlüğü / … Dairesi Başkanlığı, diğer tarafta yatırımcı … 

arasında aşağıda yazılı koşullar altında düzenlenmiştir. 

 

MADDE-2 İŞİN TANIMI VE YAPIMI 
2.1 - Yatırımcı, DSİ tarafından Yİ-ÜFE kullanılarak cari yıl fiyatları ile tespit edilecek tesis 
bedelinin %3’üne karşılık gelen … TL denetim masrafını protokolün imzalanmasından 
itibaren, iş bitim tarihini geçmeyecek şekilde ve en fazla on eşit taksit halinde her ayın 
onbeşinde DSİ’nin resmi kurumsal bütçe hesabına numarasına yatırır.  
 

MADDE-3 TARAFLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
3.1- Taraflar Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen görev ve 
sorumluluklarını eksiksiz yerine getirecektir. 
 
MADDE-4 ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

4.1- Bu protokolün uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar ... Mahkemelerinde ve İcra 

Dairelerinde çözümlenir. 

 

MADDE-5 RESİM VE HARÇLAR 

5.1 - Bu protokol ile ilgili her türlü resim ve harçlar Yatırımcı tarafından karşılanacaktır. 

 

MADDE-6 YÜRÜRLÜK 

6.1- Bu protokol taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

6.2 – 6 (altı) maddeden ve aşağıda verilen eklerden oluşan bu sözleşme .../…/… tarihinde 3 

(üç) nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 

 

 

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ              YATIRIMCI 
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EK 4- Kesin Teminat Mektubu Örneği 

 

KESİN TEMİNAT MEKTUBU  

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DSİ ……. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  

İş bu Kesin Teminat Mektubu ………………………………………………………… 

tarafından, …………………… projesine ilişkin olarak, yatırımcının vermek zorunda olduğu 

kesin teminat tutarı ………………..TL (………yazı ile ) ’ nın ; DSİ ve Yatırımcı arasında 

imza altına alınan protokolde belirtildiği üzere, denetim hizmetlerini yürütecek olan DSİ’nin 

gerekmesi durumunda denetim yükümlülükleri ile ilgili olarak, denetim yapmak üzere 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde danışmanlık hizmeti satın alması, ancak 

Yatırımcının Su yapıları yetkili denetim firmasının hakediş alacağını veya DSİ ile SYDF 

arasındaki sözleşmeden doğan her türlü alacak ve tazminatı DSİ’nin yatırımcıya bildirdiği 

tarihten itibaren onbeş gün içerisinde nakden yatırmaması durumunda yukarıda yazılan tutarı, 

yazılı talebiniz halinde derhal ve gecikmeksizin, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin 

iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir 

uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı 

ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve 

tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faizi ile birlikte 

ödeyeceğimizi …………………… Bankası A.Ş.’nin imza atmaya yetkili temsilcisi ve 

sorumlusu sıfatıyla …………………… Bankası A.Ş. ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

İş bu Kesin Teminat Mektubu …………... 20 ……. tarihine kadar geçerli olup bu 

tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı 

takdirde hükümsüz olacaktır. İş bu Kesin Teminat Mektubunun tazmini halinde kesin teminat 

mektup tutarı TL (Türk Lirası) olarak tarafınıza ödenecektir. 

 

 
[bankanın adı] 

[banka şubesinin adı] Şubesi 

[banka] Yetkililerinin 

İsim, unvan ve imzası 
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EK 5- Mesleki Deneyim Belgesi Örneği 
 
 
 
 

MESLEKİ DENEYİM BELGESİ 

 

1- Adı Soyadı      : 

2- TC Kimlik No      : 

3- Mesleği      : 

4- Çalıştığı Kurum / Kuruluş / Şirket   : 

5 - 

Çalışma Aralığı (gün/ ay/ yıl) Çalışma Süresi (yıl, ay, gün) Çalıştığı Birim / Birimler 

…/…/2… - …/…/2… …yıl … ay … gün  

   

Toplam: … yıl … ay … gün  

 

İMZA
6 

Notlar: 

1- DSİ tarafından yukarıdaki tabloda yer alan mesleki deneyim bilgileri incelenecek ve 

Müracaatçının denetim sorumlusu veya denetçi mühendis olmak için belirlenen 

şartlara uygun mesleki deneyiminin olup olmadığı belirlenecektir. 

2- Yukarıdaki tabloya gerekmesi halinde yeteri kadar satır eklenecektir. 

3- Bu belge üzerinde verildiği kuruluşun antedi, tarihi ve sayısı olacaktır. 

4- Çalışılan işyerinin birden fazla olması durumunda her bir işyerinden bu belge ayrı ayrı 

alınacaktır. 

5- İşverenin özel sektör olması durumunda, bu belge işveren olan özel sektör tarafından 

onaylanacak ve ekinde Müracaatçının çalıştığı belirtilen dönemdeki SGK kayıtları ve 

ispatlayıcı diğer belgeler bulunacaktır. Özel sektör tarafından kamuya yapılan işlerde 

bu belge ilgili Kamu Kuruluşu tarafından düzenlenecektir.  

6- Bu belge Bölge Müdürü/ Daire Başkanı tarafından isim ve unvan belirtilmek suretiyle 

mühürlenerek imzalanır. Üst yönetici veya vekili tarafından imzalanmayan belgeler 

kabul edilmeyecektir.  

7- Yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti 

Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye 

Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise 

sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu 

 

Fotoğraf 

yapıştırılarak 

mühürlene-

cektir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. 

 

EK 6- SYDF İzin Belgesi Örneği 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

SU YAPILARI  
YETKİLİ DENETİM FİRMASI  

İZİN BELGESİ 
 

ŞİRKETİN 

Unvanı     : 

 

Adresi    : 

 

Belge Numarası   : 

 

Belgenin Veriliş Tarihi  : 

 

 

Bu izin belgesi, yukarıda açık unvanı yazılı şirketin, su yapılarının proje 

ve inşaatlarına ilişkin denetim yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir 

belgedir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN 

DSİ Genel Müdürü 
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EK 7- İdari para cezası kararı 

 

İDARİ PARA CEZASI KARARI  

 

Karar Tarihi ve Evrak Kayıt No*¹  :  

Adı Soyadı/Unvanı     :  

T.C Kimlik No/Vergi No    :  

İşyeri Adresi      :  

Tebligat Adresi     :  

İdari Para Cezasının Ödeme Süresi  :  

Ödeme Yeri      :  

Tebliğ tarihi*²    : 

Kararın kesinleşme tarihi*³  : 

 

İdari Para Cezasını Gerektiren Fiil*
4
 : 

 

 

6200 sayılı Kanunun;  
EK 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla İnşaatı devam eden su yapıları için 6446 sayılı Kanun 

kapsamında üretim lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, diğer su yapılarında ise yatırımcı gerçek ve 

tüzel kişi tarafından süresi içerisinde denetim yaptırılması için müracaat edilmemesi,  

 

EK 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasıyla su yapılarının denetiminin DSİ kriterlerinin, 

standartlarının, ilgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şekilde yerine getirilmemesi,  …………… 

……………. nedeniyle 6200 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesine göre DSİ tarafından ….. TL 

idari para cezası verilmiştir.  

 

Yukarıda belirtilen idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi 

gerekmektedir. İdari para cezasının dava açma süresi olan otuz gün içerisinde ödenmesi halinde idari 

para cezasından ¼ oranında indirim uygulanacaktır.  

 

Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde taksitlendirme talebinde bulunulabilir. Bu süre içinde 

ilk taksit peşin ödenmek koşulu ile bir yıl içinde 4 eşit taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır. 

Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı 

tahsil edilir. 

 

Kararın tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz hakkınız 

bulunmaktadır. Yargı yoluna başvurulması halinde, durumun Müdürlüğümüze bildirilmesi 

gerekmektedir. 

 

Bir aylık süre içinde ödeme yapmayan ve dava açtıklarını bildirmeyenler hakkında yasal yollara 

başvurulacaktır.  

 

 

 
Daire Başkanı / Bölge Müdürü  
 
 
 

*1- Düzenlenecek tutanaklarda, tutanağın kayıt (sıra) numaralarının birbirini takip eder şekilde bastırılması gerekmektedir,  

*2- İlgilisine huzurda tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş sayılması halinde kararın verildiği esnada, 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

hükümlerine göre tebliğ edilmesi halinde de idarede kalan nüshalara tebligatı müteakip tebliğ tarihi yazılacaktır. 

*3- İdari yaptırım kararının idarede kalan nüshalarında, karar kesinleştiğinde kesinleşme tarihi yazılacaktır. 

*4- Fiilin işlendiği yer ve zaman, ilgili kanun maddesi ve fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller belirtilecektir. 
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EK 8- İdari para Cezası Tebligatı 

 
İDARİ PARA CEZASI TEBLİGATI  

(7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince düzenlenmiştir.)  

 

Üretim Lisansı Sahibinin/Gerçek veya Tüzel Kişi Yatırımcının 

Adı Soyadı/UNVANI  :  

T.C Kimlik No/Vergi No  :  

İşyeri Adresi    :  

Tebligat Adresi   :  
 

GEREKÇE :  

6200 sayılı Kanunun;  
EK 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla İnşaatı devam eden su yapıları için 6446 sayılı Kanun 

kapsamında üretim lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, diğer su yapılarında ise yatırımcı gerçek ve 

tüzel kişi tarafından süresi içerisinde denetim yaptırılması için müracaat edilmemesi,  

 

EK 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasıyla su yapılarının denetiminin DSİ kriterlerinin, 

standartlarının, ilgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şekilde yerine getirilmemesi,   
 

nedeniyle 6200 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesine göre DSİ tarafından ….. TL idari para 

cezası verilmiştir.  
 

SONUÇ: Yukarıda belirtilen idari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde 

ödemeniz gerekmektedir. İdari para cezasının dava açma süresi olan otuz gün içerisinde ödenmesi 

halinde idari para cezasından ¼ oranında indirim uygulanacaktır. 
 

Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde taksitlendirme talebinde bulunulabilir. Bu süre içinde 

ilk taksit peşin ödenmek koşulu ile bir yıl içinde 4 eşit taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır. 

Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı 

tahsil edilir. 

 

Kararın tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz hakkınız 

bulunmaktadır. Yargı yoluna başvurulması halinde, durumun Müdürlüğümüze bildirilmesi 

gerekmektedir. 

 

Bir aylık süre içinde ödeme yapmayan ve dava açtıklarını bildirmeyenler hakkında yasal yollara 

başvurulacaktır.  

  

Ödemeyi yaptığınız banka dekontunun bir suretinin ilgili Daire Başkanlığına veya Bölge 

Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.  

Bilgi edinilmesini rica ederim.  

 

 

 

 
DSİ …. Bölge  Müdürü  

 
 
 
Banka Şubesinin Adı ve Hesap Numarası: 
 


