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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası’ndan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülecek olan, Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi’nin finansmanı amacıyla 

kredi almıştır. Kredi kapsamında 2. Bileşen: Yenilik ve Kurumsal Destek - Küresel Çevre Fonu 

(GEF)-, Alt Bileşen 2A: Sulama Birliklerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik bir Ulusal 

Program Tasarlanması ve Pilot Çalışma kapsamında sulama birliklerinin su yönetimine yönelik 

kapasitelerinin artırılması için ulusal bir program geliştirilmesi adına DSİ’ye tasarım ve uygulama 

desteği vermek amacıyla bir küresel çevre fonu (GEF) bağışını içermektedir. 

GEF Programı, sulama birlikleri için ağ tabanlı ve katılımcı bir su kullanımı takip platformunun 

(SUTEM) geliştirilmesine yönelik DSİ’nin süregelen çabaları üzerinde inşa edilecek ve (i) 

katılımcı su kullanımının takibinin başlatılması ve uygulanmasında destek sağlanması; (ii) çeşitli 

boyutlarda (faaliyet & bakım, suyun korunması, mali yönetim, yönetişim, izleme & değerlendirme 

ve iletişim) performans takibine olanak sağlayacak şekilde ulusal sulama birlikleri veri tabanın 

güncellenmesi ve (iii) teknik ve finansal yönetim kapasitesinin arttırılması amacıyla sulama 

birliklerine eğitim verilmesi hususlarını kapsamaktadır. 

DSİ Genel Müdürlüğü, bahsi geçen küresel çevre fonu (GEF) bağışının bir kısmını söz konusu 

program çerçevesinde SUTEM programının kullanım olanaklarının artırılması maksadıyla 

“SUTEM Programı Yazılım Geliştirme ve Veri Analizi” işinin yapımı amacıyla alınacak olan 

danışmanlık hizmetlerine yönelik ödemeler için kullanma arzusundadır. 

Bu duyuru kapsamındaki danışmanlık hizmetleri genel olarak aşağıda bahsi geçen faaliyetlerin 

hazırlığını ve uygulamasını kapsamaktadır: 

DSİ Genel Müdürlüğü’nde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamında geliştirilen “Sulama Tesisleri 

Mekânsal Bilgi Sistemi – SUTEM” uygulaması için Su Kullanıcıları, Su Kullanıcı Teşkilatları ve 

İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen konularda uygulamanın geliştirilmesi ve ek 

fonksiyonların eklenmesidir. 

İşin, proje başlangıç toplantısıyla birlikte 12 ay içerisinde tamamlanması, sonraki 12 ay süreyle ise 

garanti ve bakım hizmeti ile çağrı masası hizmetinin alınması planlanmaktadır.  

İşe ait detaylı “İş Tanımı” ekte verilmektedir. İlan ve İş Tanımı http://www.dsi.gov.tr adresindeki 

duyurular bölümünden de görülebilir. 

DSİ Genel Müdürlüğü, uygun danışmanlık firmalarını (“Danışmanlık Firmaları”), adı geçen 

hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgilenen 

firmalar hizmetleri yerine getirmek üzere istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren 

bilgi ve belgeleri (broşürler, yaptıkları benzer işlerin tanımı, benzer koşullardaki tecrübeleri, uygun 

yeteneklere sahip personelin mevcudiyeti vb.) sunmaları gerekmektedir. 

 



İlgi bildirimlerinin değerlendirmesine yönelik kriterler aşağıda verilmektedir: 

 Su Kullanıcı Teşkilatlarının; Sulama, İşletme ve Bakım Faaliyetlerine ilişkin yazılım 

geliştirme deneyimine sahip olmak (tercih sebebidir) veya herhangi bir Merkezi veya 

Yerel Bütçeli bir Kamu Kurum/Kuruluşuna Yönetim Bilgi Sistemi ile Muhasebe ve 

Bütçe yönetimi konusunda uygulama geliştirmiş olmak; 

 Yukarıdaki konularla ilgili yeterli idari ve personel kapasitesine sahip olmak, 

 Başvuru sahibinin DSİ ile ihtilaf konusu olan sözleşmesi bulunmaması. 

İlgili Danışmanların, Dünya Bankası Satınalma Kurallarını tarifleyen Temmuz 2016 tarih ve Ekim 

2018 de revize edilen “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri” nin, 3.14, 3.16 ve 3.17 

numaralı paragraflarında belirtilen çıkar çatışması durumundaki Dünya Bankası politikasını dikkate 

almaları gerekmektedir. 

Danışmanlar, niteliklerini artırma amacıyla ortak girişim kurma veya alt-yüklenici çalıştırma yoluyla 

diğer firmalarla iş birliğine gidebilirler. Ortak Girişim (OG) durumunda, OG’in tüm üyeleri kapasite 

ve deneyim degerlendirmesi esnasında birlikte değerlendirilecek olup ihale sonrası sözleşme 

imzalanması durumunda hizmetlerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu 

olacak ve sözleşmeyi OG olarak imzalayacaklardır. Değerlendirmede alt yüklenicilerin iş deneyimi, 

OG’nin deneyimi olarak dikkate alınmayacak, alt yüklenici yalnızca personel kapasitesi 

değerlendirmesinde göz önüne bulundurulacaktır. İlgili danışmanlar “ortaklığın” yapısını, ortakların 

ve alt yüklenicilerin uygulamadaki görevlerini açık bir biçimde tanımlayacaktır. “… ile bağlantılı 

şekilde”, “İşbirliği ile”, “İştiraki ile” ve/veya “..ile “ortaklık içinde” vb. şekilde muğlak ifadeler 

kullanılması, ilgili firmaların değerlendirme dışında kalmasıyla sonuçlanabilecektir.  

 

Danışman, Dünya Bankasının Satın Alma Düzenlemelerinde tariflenen Danışman’ın Niteliğine Göre 

Seçilmesi (CQS) yöntemine uygun olarak seçilecektir.  

 

Konuyla ilgili daha fazla bilgiye Türkiye saatiyle 09:00 ve 17:00 arasında mesai saatleri içinde 

aşağıda verilen adresten ulaşılabilir.  

 

Danışman firmaların başvurularını Türkçe dışında bir dilde sunmaları halinde başvuruyla ilgili tüm 

belgeleri Türkçe tercümeleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

 

Danışman firmaların bu kapsamda İdareye sunacakları İlgi Beyanları son teslim tarihinden itibaren 

altı ay süre ile geçerli sayılacaktır. 

 

İstekliler tarafından İlgi Beyanlarının elden, taahhütlü posta, kurye ya da elektronik posta yoluyla 

aşağıda verilen adrese yazılı olarak en geç 7 Şubat 2020 saat 17:00 (yerel saat)’e kadar ulaştırılması 

gerekmektedir.  

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İhale Şube Müdürlüğü 

İlgili kişi: Gökhan Görkem 

Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16  

Tel: +90 312 4545350 

Fax:+90 312 4545305 

e-mail: gokhan.gorkem@dsi.gov.tr  

web-sayfası: http://www.dsi.gov.tr    

 



 

 

 

 

Ek: SUTEM Programı Yazılım Geliştirme ve Veri Analizi İş Tanımı (Teknik Şartname) 
 

http://www.dsi.gov.tr/docs/t%C3%BCrkiye-sulama-modernizasyonu-projesi/sutem-program%C4%B1-yaz%C4%B1l%C4%B1m-geli%C5%9Ftirme-ve-veri-analizi-i%C5%9F-tan%C4%B1m%C4%B1-(teknik-%C5%9Fartname).pdf?sfvrsn=2

