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İhale Referans No: TIMP-DAN-04 
 

İşin Adı: Baraj Emniyeti Danışmanlık Kredi Karşılığı  
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası’ndan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülecek olan Türkiye Sulama Modernizasyon Projesi’nin finansmanı amacıyla kredi 
almıştır. Kredi kapsamında Türkiye’de seçilen sahalarda sulama hizmet sunumunun iyileştirilmesi ve 
Sulama Birlikleri’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 
 
DSİ Genel Müdürlüğü, bahsi geçen kredinin bir kısmını “Afşar Barajı Yıkılma Analizi ve Taşkın 
Tehlike Alanlarının Belirlenmesi İşi”;  “İvriz Barajı Yıkılma Analizi ve Taşkın Tehlike 
Alanlarının Belirlenmesi İşi” ; “Uzunlu Barajı Yıkılma Analizi ve Taşkın Tehlike Alanlarının 
Belirlenmesi İşi”nin yapımı amacıyla alınacak olan danışmanlık hizmetlerine yönelik ödemeler için 
kullanma arzusundadır. İşler; Manisa ili (Alaşehir ilçesi), Konya ili (Halkapınar ilçesi) ve Yozgat 
ilinde (Boğazlıyan ilçesi) yapılacaktır.  
 
Bu duyuru kapsamındaki danışmanlık hizmetleri genel olarak aşağıda bahsi geçen faaliyetlerin 
hazırlığını ve uygulamasını kapsamaktadır: 

1. Baraj Yıkılma Analizi 
2. Taşkın Tehlike Haritalarının Oluşturulması 
3. Baraja Ait Risk Sınıfının Belirlenmesi 
4. Acil Eylem Planlarının Yapılması 

 
İşin yer tesliminden itibaren 300 takvim günü içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. İşe ait 
detaylı “İş Tanımı” ekte verilmektedir. İlan ve İş Tanımı https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/723 
adresinden 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: 

 Hidrolik model ve/veya taşkın tahminine yönelik planlama ve/veya su yüzü modellemesi 
yapmış olmak,  

 Baraj yıkılma analizi ve taşkın tehlike haritaları oluşturulması konularında tecrübeye sahip 
olmak, 

 Hidrolik model ve CBS çalışmaları yapmış olmak, 
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 ile aşağıda verilen adrese yazılı 
olarak en geç 03.10.2022 saat 17:00 (yerel saat)’e kadar ulaştırılması gerekmektedir.  

 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İhale Şube Müdürlüğü 
İlgili kişi: Zeynep ÖZTÜRK 
Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 Çankaya/ANKARA 
Tel: +90 312 4545353 
Fax:+90 312 4545305 
e-mail: zeynepo@dsi.gov.tr  
web-sayfası: http://www.dsi.gov.tr    
 
 
 
Ek: Baraj Emniyeti Danışmanlık Kredi Karşılığı (Özel Teknik Şartname) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


