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1. AMAÇ VE KAPSAM 
Bu şartname; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişi 
veya bunların ortak girişimleri olan Yüklenicilerin yapacakları Mimarlık ve Mühendislik 
Hizmetlerinin kapsamını ve uygulama esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olup imzalanan 
yapım işi sözleşmesinin ayrılmaz bir ekidir. 

2. TANIMLAR 
Bu şartnamede geçen sözcüklerden; 

İdare  : Bir yatırım kapsamında yaptırılacak fabrika tesislerinin ya da bir yapının veya 
yapıların, Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri gerektiren her türlü işin; Mimarlık ve Mühendislik 
Hizmetlerini almak üzere Yüklenici ile sözleşme yaparak onu görevlendiren Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, 

Yüklenici : Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerini yapmak üzere sözleşme imzalanan gerçek 
veya tüzel kişi veya bunların ortak girişimleri olarak; mimar ile inşaat, makine, elektrik mühendisleri 
veya mimarlık-mühendislik büro veya firmaları, 

anlaşılmalıdır. 

3. MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
Bir yatırım kapsamında yaptırılacak fabrika tesislerinin ya da bir yapının veya yapıların; projeleri, 
hesapları, detayları ile yapı yaklaşık maliyetinin hesaplanmasında esas olacak metrajları, birim fiyat 
tarifleri ve analizleri, teknik şartnameleri ile sözleşmede istenmişse mesleki kontrollük ve yapıldı 
(as-built) projelerini yapmak işlerine Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri (MMH) denir. 

Bu hizmetler, TMMOB meslek odalarına kayıtlı mimar ile inşaat, makine, elektrik mühendisleri, 
hizmetin gerektireceği diğer mimar ve mühendisler tarafından yapılan gerçekleştirilir. 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerinin; sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kurallarına, yürürlükteki 
ve işin yapımı sırasında çıkacak kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge, tebliğ ve diğer 
ilgili mevzuata, proje çizim, hesap ve sunuş standartlarına uygun olması; uygulama için gerekli 
bütün ölçü, açıklama ve detayları içermesi gerekmektedir. 

Yüklenici, Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri kapsamında; fabrika tesislerinin, bir yapının veya 
yapıların saha işlerine ait yol ve saha tanzimleri için gerekli istinat duvarları, merdivenler, binalar 
dışında yapılacak her türlü temel, galeri, kanal, köprü, ayak ve mesnetleri, ısıtma, proses suyu, 
yağmur suyu, temiz su, yangın söndürme suyu, kanalizasyon şebeke ve kanalları, elektrik kablo 
kanalları ve başkaları gibi sahada yapılacak her türlü imalatlara ait proje ve hesapları; tesis 
içerisindeki konveyör, vinç ve piyasadan temin edilecek veya imal ettirilecek her türlü makine 
ekipmanının taşıyıcı konstrüksiyonunu, platform, temel, yürüme yolu, merdivenleri vb. işlerle ilgili 
her türlü proje ve hesapları yapmak zorundadır. 

4. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU 
Yüklenici; yapılacak Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerinin, sorumluluğu ve koordinasyonu altında 
yapılacağını kabul eder. Yüklenici, yapacağı hizmetleri eksiksiz ve kusursuz olarak gerçekleştirmek 
için gerekli tüm olanaklarını seferber edecektir. 
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Yüklenici, yapacağı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerinin her aşamasında mimar, mühendisler ve 
diğer uzmanlar tarafından yapılan hizmetlerin tam olarak tamamlanıp tamamlanmadığını 
denetleyecek, gerekli koordinasyonları sağlayacak ve bir sonraki iş aşamasına geçilip 
geçilmeyeceğine karar verecektir. 

İdare, Yüklenici ile yaptığı sözleşmeye konu olan işle ilgili olarak, başka Yüklenicilerle danışmanlık 
veya başka uzmanlık hizmetlerinden yararlanmak için ayrı sözleşmeler yapmışsa; Yüklenici, bu 
çalışmaların gerektirdiği uyumu ve koordinasyonu sağlamak zorundadır. 

Yüklenici, sözleşme konusu işle ilgili olarak İdarenin yaptığı anlaşmalarda taraf olamaz, bu 
anlaşmalardan ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. 

Yüklenici, yapacağı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleriyle ilgili olarak, İdarenin bilgisi ve onayı 
dâhilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından izinleri almak, vize, onay konularında gerekli 
girişimleri yapmak zorundadır. Sözleşmede aksi yazılı olmadıkça İdare adına ödenecek vergi, resim 
ve harçlar belge karşılığı Yükleniciye ödenir. 

5. BİLGİ ALIŞVERİŞİ 
İdare, yapılacak işle ilgili gerekli belge ve bilgileri, teknik dokümanları Yükleniciye verecek, varsa 
özel isteklerini bildirecektir. 

İdare, sözleşme konusu işle ilgili olarak daha önce yapılmış çalışmalar varsa bunlar hakkında 
Yükleniciye bilgi verecektir. 

İdare, sözleşme konusu işle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapacağı girişimlerden; 
işle ilgili gördüğü hususlarda Yükleniciye bilgi verecektir. 

Yüklenici, İdarenin bilgisi ve yazılı izni olmadan yaptığı işle ilgili olarak; diğer kamu kurum ve 
kuruluşları veya şahıslarla girişimde bulunamayacaktır. 

6. İŞİN YÜRÜTÜLMESİ 
Sözleşme konusu iş, Yüklenici tarafından hazırlanacak ve İdarece onaylanacak iş programına göre 
yürütülür. 

İdare, Yüklenici tarafından onaylı iş programına uygun olarak hazırlanacak ve yazı ekinde onay için 
verilecek olan 2 (İki) takım halindeki proje, hesap ve diğer belgeleri 20 (Yirmi) gün içinde inceler. 
Bu genel hükmün dışında uygulanacak inceleme süreleri işin Sözleşme ve/veya Teknik 
Şartnamesinde detaylandırılır. 

Sunulan çalışmalar İdare tarafından onaylanmazsa; Yüklenici, istenilen düzeltmeleri işin süresi 
içinde yaparak söz konusu çalışmaları yeniden İdare onayına sunmak zorundadır. 

Yüklenici; çalışmalar üzerindeki düzeltme ve tamamlamalar için süre ve bedel talebinde 
bulunamayacak, düzeltmeler için geçen süre de işin süresinden sayılacaktır. 

Yüklenici, Uygulama projesi aşamasında tüm meslek disiplinlerinin projelerini bulunduran 
süperpoze projeyi hazırlayıp İdareye onay için sunacaktır. 

Yüklenicinin her bir aşamada onay için yazı ekinde İdareye sunacağı proje, hesap, rapor ve diğer 
teknik belgeler; Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri safhalarına uygun olarak çalışmaya katılan 
bütün disiplinlerin birlikte hazırlayacağı, birbirine uygunluğu ve koordinasyonu sağlanmış ve gerekli 
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kontrolleri yapılmış takımlar, tüm çalışma gruplarının birlikte vereceği gruplar halinde olacaktır. 
Yüklenici, bütünlük arz etmeyen münferit çalışmaları onay için İdareye veremez.  

Yüklenici, her iş aşamasına ait, lisanslı bilgisayar programlarında hazırlanmış çizili ve yazılı 
belgeleri taşınabilir dijital doküman formatında (dwg, pdf, jgp, jpeg, xlsx, docx…vb.) CD/DVD’ye 
kaydederek İdareye teslim edecektir. Ayrıca, tüm meslek disiplinlerine ait projeler IFC (Industry 
Foundation Class) formatında da İdareye sunulacaktır. 

Yüklenici, Uygulama ve Detay aşamasında onaylanan proje, hesap ve belgeleri, varsa 3 Boyutlu 
Mimari (3D) Görselleri, CD/DVD kayıtları ile birlikte 5 (Beş) takım olarak; tasarlayan, çizen, 
kontrol edenlerin isimleri, oda sicil numaraları yazılmış, imzaları tamamlanmış ve kabul tarihi 
yazılmış bir şekilde çoğaltıp İdareye sunacaktır. Çelik parça detay projeleri, imzalı ve kaşeli 
CD/DVD içerisinde İdareye sunulabilecektir. 

Yüklenici, yaptığı proje, hesap ve diğer teknik belgeleri yukarıda belirtilen takımların dışında; 
İdarenin isteği halinde çoğaltıp verecektir. Sözleşmede aksi yazılı olmadıkça, İdarenin ilave baskı 
taleplerine ait masraflar Yükleniciye ayrıca ödenir. 

Yüklenicinin işin her aşamasında İdareye sunacağı; uluslararası normlara göre hazırlanmış paftaların 
sağ alt köşesinde İdarenin onaylayacağı başlık yer alacak ve başlıkta projeyi yapan, çizen, kontrol 
edenlerin isimleri, oda sicil numaraları ve imzaları bulunacaktır. 
Yüklenicinin İdareye onay için sunacağı proje, hesap ve teknik dokümanlar kamu kurum ve 
kuruluşlarının, meslek odalarının ortak norm, standart ve ifade şekilleri ile bunların tanzim ve 
takdimine uygun olacaktır. 

Yüklenici tarafından gerçekleştirilen hizmetler; sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kurallarına, 
yürürlükteki ve işin yapımı sırasında çıkacak kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge, 
tebliğ ve diğer ilgili mevzuata, proje çizim, hesap ve sunuş standartlarına uygun olacak, uygulama 
için gerekli bütün ölçü, açıklama ve detayları içerecektir. 

Yüklenici; İdarenin talep etmesi halinde, sözleşme konusu Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerinde 
çalıştıracağı veya çalışacağı mimar ve mühendislerin ve diğer uzmanların özgeçmişlerini, 
deneyimlerini İdareye yazı ile bildirecektir. İşin herhangi bir aşamasında, İdarenin talimatı halinde, 
Yüklenici çalıştırdığı ya da çalıştığı ilgili meslek mensubunu değiştirmek zorundadır. 

İdare, sözleşme konusu işin her aşamasında; görevlendireceği kontrollerin, kurum ve kuruluşların 
aracılığı ile Yüklenicinin iş yerinde yapılan mimarlık ve mühendislik çalışmalarını kontrol edebilir. 

İdare, yapılan hizmetlerin her aşamasında, projeler üzerinde istediği değişiklikleri yapabilir. Bu 
değişikliklerle ilgili tüm sorumluluk Yükleniciye aittir. 

İdare; gerek görmesi halinde, proje ve hesapların hazırlanmasında kullanılacak bilgisayar 
programları hakkında bilgi verilmesini ya da söz konusu programların değiştirilmesini talep 
edebilecektir. 
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