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PLAN HAZIRLAMA DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yeş�lırmak ve Batı Karaden�z Havzaları Kuraklık Yönet�m Planının Hazırlanması Projes� danışmanlık
h�zmet� �ş� �ç�n, yeterl� tecrübeye sah�p adaylar tekl�f vermek üzere ön yeterl�k başvurusuna davet
ed�lmekted�r. Ön yeterl�k değerlend�rmes� sonucu yeterl�ğ� tesp�t ed�lenler arasından ön yeterl�k
şartnames�nde bel�rt�len kr�terlere göre sıralanmak suret�yle kısa l�steye alınarak tekl�f vermeye davet
ed�lecek �stekl�ler�n katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 �nc� bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak bell�
�stekl�ler arasında �hale usulü �le �hale ed�lecekt�r. 
İhale Kayıt Numarası : 2020/371178

1-İdaren�n
a) Adres� : Ün�vers�teler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161, 06800 Lodumlu

ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122588881-3122075263 - 3122588865
c) Elektron�k Posta Adres� : ramazan.ata@tar�morman.gov.tr
ç) Ön yeterl�k dokümanının
görüleb�leceğ� �nternet adres�

: https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterl�k konusu danışmanlık h�zmet�n�n
a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : 1 Adet Yeş�lırmak ve Batı Karaden�z Havzaları Kuraklık Yönet�m

Planının Hazırlanması Projes� Danışmanlık H�zmet Alımı
Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar�
şartnameden ulaşılab�l�r.

b) Yapılacağı yer : Yeş�lırmak Havzası; Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, S�vas, Yozgat,
Gümüşhane, G�resun, Erz�ncan, Ordu ve Bayburt �ller�n�n tamamını
ve/veya b�r kısmını kapsamaktadır. Batı Karaden�z Havzası; Sakarya,
Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak, Karabük, S�nop, Kastamonu, Çankırı
İller�n�n tamamını ve/veya b�r kısmını kapsamaktadır.

c) İş�n süres� : İşe başlama tar�h�nden �t�baren 720 takv�m günüdür

3- Ön yeterl�k değerlend�rmes�n�n
a) Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı Destek H�zmetler� Da�res� Başkanlığı, Mal�

H�zmetler Da�res� Başkanlığı 3. Kat. İhale Toplantı Salonu
b) Tar�h� ve saat� : 18.08.2020 10:30

4. Ön yeterl�k değerlend�rmes�ne katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le ön yeterl�k
değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler:
4.1 Ön yeterl�k değerlend�rmes�ne katılma şartları ve �sten�len belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereğ� kayıtlı olduğu T�caret ve/veya Sanay� Odası veya �lg�l� Meslek Odası Belges�, 
4.1.1.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, kayıtlı olduğu �lg�l� meslek odasından ya da t�caret ve/veya sanay�
odasından, �lk �lan tar�h�n�n ya da �hale veya son başvuru tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu göster�r belge, 
4.1.1.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�l� mevzuatı gereğ� kayıtlı olduğu t�caret ve/veya sanay� odasından, �lk
�lan tar�h�n�n ya da �hale veya son başvuru tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda alınmış, tüzel k�ş�l�ğ�n odaya
kayıtlı olduğunu göster�r belge, 
4.1.2. Ön yeterl�k başvurusu yapmaya yetk�l� olduğunu gösteren �mza beyannames� veya �mza s�rküler�; 
4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames�, 
4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel
k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek� görevl�ler� bel�rten son durumu göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu b�lg�ler�n
tamamının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü göstermek üzere �lg�l�
T�caret S�c�l Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza s�rküler�, 
4.1.3 Şekl� ve �çer�ğ� Ön Yeterl�k Şartnames�n�n ek�nde bel�rt�len Başvuru Mektubu, 
4.1.4 Tüzel k�ş� tarafından �ş deney�m�n� göstermek üzere sunulan belgen�n, tüzel k�ş�l�ğ�n yarısından fazla
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h�sses�ne sah�p ortağına a�t olması hal�nde, t�caret ve sanay� odası/t�caret odası bünyes�nde bulunan t�caret
s�c�l memurlukları veya yem�nl� mal� müşav�r ya da serbest muhasebec� mal� müşav�r tarafından �lk �lan
tar�h�nden sonra düzenlenen ve düzenlend�ğ� tar�hten ger�ye doğru son b�r yıldır kes�nt�s�z olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge 
4.2. Mal� kapas�teye �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
4.2.1. Bankalardan tem�n ed�lecek belgeler:
200.000 TRY (Türk L�rası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezd�ndek� kullanılmamış nakd� veya
gayr�nakd� kred�s� ya da üzer�nde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kr�ter mevduat ve kred� tutarları toplanmak ya da b�rden fazla banka referans mektubu sunulmak
suret�yle de sağlanab�l�r.
4.2.2. Adayın �halen�n yapıldığı yıldan öncek� yıla a�t yıl sonu b�lançosu veya eşdeğer belgeler�:
İhalen�n yapıldığı yıldan öncek� yıla a�t; 
a) İlg�l� mevzuatı uyarınca b�lançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu b�lançosunu veya
b�lançonun gerekl� kr�terler�n sağlandığını gösteren bölümler�n�,
b) İlg�l� mevzuatı uyarınca b�lançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu b�lançosunu
veya b�lançonun gerekl� kr�terler�n sağlandığını gösteren bölümler�n� ya da bu kr�terler�n sağlandığını
göstermek üzere yem�nl� mal� müşav�r veya serbest muhasebec� mal� müşav�r tarafından standart forma
uygun olarak düzenlenen belgey� sunar.
Sunulan b�lanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Car� oranın (dönen varlıklar/kısa vadel� borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam akt�f) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadel� banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve bel�rt�len üç kr�ter�n
b�rl�kte sağlanması zorunludur.
Yukarıda bel�rt�len kr�terler� b�r öncek� yılda sağlayamayanlar, son �k� yıla a�t belgeler�n� sunab�l�rler. Bu
takd�rde, son �k� yılın parasal tutarlarının ortalaması üzer�nden yeterl�k kr�terler�n�n sağlanıp sağlanmadığına
bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceğ�, �lg�l� mevzuatına göre düzenlenm�ş ve onaylanmış serbest meslek
kazanç defter� özet�nde göster�len değerlere göre, son yıla a�t toplam gel�r�n toplam g�dere oranının veya son
�k� yıla a�t gel�r ve g�derler�n parasal tutarlarının ortalaması üzer�nden bulunacak oranın en az (1,25) olması
şartı aranır. Serbest meslek kazanç defter� özet�n�n yem�nl� mal� müşav�r veya serbest muhasebec� mal�
müşav�r ya da verg� da�res�nce onaylı olması gerek�r.
4.2.3. İş hacm�n� gösteren belgeler:
a) İhalen�n yapıldığı yıldan öncek� yıla a�t toplam c�royu gösteren gel�r tablosu, 
b) Danışmanlık h�zmet �şler� �le �lg�l� c�ro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının �ş hacm�
serbest meslek kazanç defter� özet� �le belgelend�r�l�r. 
Bu belgelerden b�r�n�n sunulması yeterl�d�r. 
Bu belgeler�n değerlend�r�lmes�nde ;
a) Toplam c�ro �ç�n en az 650.000 TRY (Türk L�rası)
b) Danışmanlık h�zmet �şler� �le �lg�l� c�ronun, 400.000 TRY (Türk L�rası) tutarı ön yeterl�l�k asgar� şartı
olarak �sten�r. Bu kr�terler� b�r öncek� yılda sağlayamayanlar, son �k� yıla a�t belgeler�n� sunab�l�rler. Bu
takd�rde, son �k� yılın parasal tutarlarının ortalaması üzer�nden yeterl�k kr�terler�n�n sağlanıp sağlanmadığına
bakılır. 
Bu kr�terlerden herhang� b�r�n� sağlayan ve sağladığı kr�tere �l�şk�n belgey� sunan yeterl� kabul ed�l�r.
4.3. Tekn�k yeteneğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
4.3.1. İş deney�m belgeler�:
Yapımla �lg�l� danışmanlık h�zmet �şler�nde son on beş yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme kapsamında
1.000.000 TRY (Türk L�rası) tutarından, az olmamak üzere �hale konusu �ş veya benzer �şlere �l�şk�n �ş
deney�m�n� gösteren belgeler. 
4.3.2. Organ�zasyon yapısı ve personel durumuna �l�şk�n belgeler:
a) Anahtar Tekn�k Personel:

Anahtar Tekn�k Personel

M�ktar Meslek�
Unvan

Toplam Meslek�
Deney�m

Benzer İşlere İl�şk�n Meslek�
Deney�m�

1 İnşaat En az 10 yıl En az 5 yıl
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Mühend�s�

Adayın veya �stekl�n�n organ�zasyon yapısına �l�şk�n b�lg� formları �le kend�s� veya yönet�c� kadrosunun,
anahtar tekn�k personel�n eğ�t�m�n� gösteren d�ploma veya mezun�yet belges� ve toplam deney�m süres�n�
gösteren �lg�l� meslek odası üye kayıt belges� ve/veya h�zmet ç�zelges� �le özgeçm�ş formunun sunulması
zorunludur.

Ayrıca Anahtar tekn�k personel�n özel sektörde geçen toplam deney�m süres� �lg�l� meslek odası üye kayıt
belges�yle, kamuda geçen toplam deney�m süres� h�zmet ç�zelges� ve/veya meslek odası üye kayıt
belges�yle; danışmanlık h�zmet �şler� �le �hale konusu �ş ve benzer �şlere �l�şk�n meslek� deney�m� özgeçm�ş
formuyla, �lg�s�ne göre son başvuru veya �hale tar�h� �t�barıyla aday veya �stekl�n�n bünyes�nde bulunduğu
hususu �se, son başvuru veya �hale tar�h�nden b�r öncek� aya a�t Sosyal Güvenl�k Kurumu onaylı “H�zmet
B�ld�r�m�” �le tevs�k ed�lecekt�r. İlg�l� mevzuatı gereğ� kaydolab�leceğ� b�r meslek odası bulunmayan anahtar
tekn�k personel özel sektörde geçen toplam deney�m süres� d�ploma veya mezun�yet belges� �le, kamuda
geçen toplam deney�m süres� �se h�zmet ç�zelges� ve/veya d�ploma ya da mezun�yet belges� tevs�k
ed�lecekt�r.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, p�lot ve özel ortaklara a�t anahtar tekn�k ve tekn�k
personel�n tamamı değerlend�r�l�r.

Anahtar tekn�k personel olarak b�ld�r�len k�ş�ler, adayın bünyes�nde çalıştıklarına �l�şk�n yazılı beyanlarını
ver�rler. Anahtar tekn�k personel olarak b�ld�r�len k�ş�ler, aday veya �stekl�n�n bünyes�nde görev yaptıkları
süre boyunca, başka b�r gerçek veya tüzel k�ş�de bünyes�nde çalışamazlar.

Anahtar tekn�k personel ve tekn�k personel n�tel�ğ�ne sah�p gerçek k�ş� aday veya �stekl�ler, şahıs ş�rket�
ortakları, l�m�ted ş�rketlerde müdürlük görev�n� yürüten ortaklar, anon�m ş�rketler�n yönet�m kurulu başkanı,
yönet�m kurulu üyeler�, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak g�r�ş�mler�n �se gerçek k�ş�
ortakları ve tüzel k�ş� ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek k�ş� ortaklarının, anahtar tekn�k
personel ve tekn�k personel olarak b�ld�r�lmes� durumunda, aday veya �stekl�n�n bünyes�nde çalıştığına da�r
belge aranmaz.

b) Tekn�k Personel:

Adet
Tekn�k
Personel�n
Ad-Soyadı

Poz�syonu Meslek� Unvanı N�tel�ğ�

1  Proje Müdürü
(İnşaat Mühend�s�) İnşaat Mühend�s�

Toplam
tecrübes� en az
10 yıl benzer
tecrübes� en az
 5 yıl olacaktır

1  İnşaat Mühend�s� İnşaat Mühend�s�
Toplam
tecrübes� en az 5
yıl olacaktır.

1  Z�raat Mühend�s� Z�raat Mühend�s�
Toplam
tecrübes� en az 5
yıl olacaktır.

1  Çevre Mühend�s� Çevre Mühend�s�
Toplam
tecrübes� en az 5
yıl olacaktır.

1  Meteoroloj�
Mühend�s�

Meteoroloj�
Mühend�s�

Toplam
tecrübes� en az 5
yıl olacaktır.

1  H�drojeoloj�/Jeoloj�
Mühend�s�

H�drojeoloj�/Jeoloj�
Mühend�s�

Toplam
tecrübes� en az 5
yıl olacaktır.
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4.4. Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler:
4.4.1.
-Taşkın Yönet�m Planı, Kuraklık Yönet�m Planı, Su kaynaklarında �kl�m değ�ş�kl�ğ�n� �nceleyen çalışmalar,
Havza Yönet�m Planı, Sektörel su kullanımına yönel�k planlamalar -Su kaynaklarına yönel�k havza master
planları -Baraj ve/veya gölet ve/veya Sulama-Drenaj planlama raporu �şler� b�rl�kte veya ayrı ayrı benzer �ş
olarak kabul ed�lecekt�r.

5. Yapılacak ön yeterl�k değerlend�rmes� sonucunda, yeterl�kler� tesp�t ed�lenler arasından 10 aday tekl�f
vermek üzere davet ed�lecekt�r. 

6. İhale yerl� ve yabancı tüm �stekl�lere açıktır.
İhale yerl� ve yabancı tüm �stekl�lere açık olup yerl� �stekl�ler leh�ne % 15 oranında f�yat avantajı
uygulanacaktır. 

7. Ön yeterl�k dokümanı �daren�n adres�nde görüleb�l�r. Ön yeterl�ğe başvuracak olanların ön yeterl�k
dokümanını EKAP üzer�nden e-�mza kullanarak �nd�rmeler� zorunludur. 

8.İhale dokümanı, tekl�f vermek üzere �haleye davet ed�lecek adaylara davet mektubu ek�nde gönder�lecekt�r.

9. Ön yeterl�k başvurusu, ön yeterl�k değerlend�rmes� tar�h� ve saat�ne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı
Destek H�zmetler� Da�res� Başkanlığı, Mal� H�zmetler Da�res� Başkanlığı, Kat:2, 204 Nolu Of�s adres�ne
elden tesl�m ed�leb�leceğ� g�b� �adel� taahhütlü posta vasıtasıyla da gönder�leb�l�r. 

10. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f veremezler. 
11. D�ğer hususlar:

İhale Dokümanını İnd�r Yazdır
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