ARAMA/İŞLETME TEKNİK SORUMLU HİZMET SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR
Madde 1.
İşveren taraf ruhsat sahibi …………………………………….olup kısaca “İşveren” olarak anılacaktır.
Açık adresi “………………………………………………”, elektronik posta adresi (………………………………..)
dır.
Teknik denetim ve kontrollük hizmetini yapacak taraf …………………………………………………. olup
kısaca “Teknik Sorumlu” olarak anılacaktır. Açık adresi “…………………………..” , elektronik posta
adresi, (…………..) dur.
Yüklenici; işveren tarafından Madde 3’te tanımlanan faaliyeti yapmak üzere seçilen firmadır.
SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
Madde 2.
Bu sözleşme; işverenin, …………………de yapacağı arama/işletme faaliyeti ile ilgili teknik
sorumludan alacağı kontrolörlük ve denetim hizmetinin koşullarını, tarafların görev ve
sorumluluklarını kapsar.
İŞİN TANIMI
Madde 3.
Bu sözleşme kapsamında yapılacak iş; işverenin bizzat kendisi veya yüklenici marifetiyle
yapacağı arama/işletme sırasındaki faaliyetlerin jeoloji biliminin, bilimsel ve teknik esasları
çerçevesinde ve jeotermal sektöründe kabul gören standartlar ile 5686 sayılı Jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve bu Kanun’un uygulama yönetmeliğine uygun
yapılıp yapılmadığına yönelik yapılacak kontrollük ve denetim hizmetidir.
İŞVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 4.
4.1. Teknik Sorumlunun görev yerine gidiş-dönüş yol giderlerini ve standartların altında
olmamak kaydıyla görev yerindeki her türlü ulaşım, yemek ve barınma giderlerini
karşılar.
4.2. Faaliyetini sürdürülebilmesi için teknik sorumluya görev yerinde çalışma ortamı
sağlar.
4.3. Teknik sorumlunun denetimini yapabilmesi için gerekli koşulları sağlamakla
yükümlüdür.
4.4. Teknik sorumluya bağlı olmayan nedenlerden dolayı ruhsata ilişkin faaliyetin sona
ermesi halinde yapılan hizmetin bedelini öder.
4.5. Faaliyet sırasında teknik sorumlunun, yapılan işlemlere müdahale etme ve öneride
bulunabilme hakkına sahip olduğunu, önerilecek işlemin yüklenici teknik elemanları
ile görüşerek kararlaştırılacağını, anlaşma sağlanamaması halinde çözümün işveren
tarafından üretileceğini kabul ve garanti eder.
4.6. Teknik sorumlu, işyerinin her yerinde görevi ile ilgili inceleme yapmak ve gerekli her
türlü bilgiyi almak yetkisine sahiptir. Bu yetkinin kullandırılmamasından 5686 sayılı
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Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun Uygulama Yönetmeliği
gereğince işveren sorumludur.
TEKNİK SORUMLUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 5.
5.1. Teknik sorumlu, ruhsat sahasındaki faaliyet ve üretimleri yerinde denetlemekle
yükümlü olup tespitlerini ve önerilerini raporlayarak ilgili yerlere iletir.
5.2. Teknik sorumlunun gerekçesiz olarak veya haksız gerekçelerle azledilmesi ya da
ücretinin ödenmemesi, işletmeye götürülmemesi, işletme sırasında inceleme
yapmasına izin verilmemesi, yapacağı incelemeler sonucunda getireceği önerilere
uyulmaması gibi nedenlerle istifası halinde ruhsat sahibinin sözleşme süresi sonuna
kadar Teknik Sorumluya ödemeyi taahhüt ve garanti ettiği ücreti ödemekle
yükümlüdür.
5.3. İşveren veya işveren adına yüklenici tarafından yapılan faaliyeti sırasında üretilen
hizmetlerin bilimsel, teknik esaslar çerçevesinde ve jeotermal sektöründe kabul gören
kriterlere uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
5.4. Faaliyetin, yürürlükteki mevzuatın usul ve esaslarına, projede öngörülen jeolojik,
hidrojeolojik, hidrojeokimyasal çalışmalar, jeofizik ölçüm ve kuyu açma iş türlerinin
bilimsel ve teknik esaslar çerçevesinde, süre kapsamında ve kaliteli şekilde yapılıp
yapılmadığına yönelik kontrol ve denetim hizmetlerini yerine getirir.
5.5. Faaliyetler sırasında elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan değerlendirmelere
göre projenin amacına ulaştığı sonucuna varılması halinde, projenin sonlandırılması
kararının alınmasında işverene öneride bulunur.
5.6. Sözleşme kapsamında yapılan çalışmalar sırasında işveren tarafından belirlenen
zamanlarda ve sıklıkta proje ile ilgili teknik toplantılar düzenleyerek işvereni
bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
5.7. Çalışmalar sırasında işverenin yüklenici ile yaptığı sözleşmeye aykırı bir husus tespit
etmesi durumunda hemen işvereni bilgilendirir ve gerekli önerilerde bulunur.
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Madde 6.
Sözleşmenin süresi 1 yıldır. Sürenin bitiminde tarafların yenileme konusunda yazılı olarak
anlaşamamaları halinde sözleşme kendiliğinden sona erer.

İŞİN BEDELİ VE ÖDEMELER
Madde 7.
İşveren teknik sorumluya hizmetinin karşılığı olarak aylık ……..YTL ücret ödeyecektir. Ücret
net olup KDV, stopaj vb. yasal yükümlülükler işverene aittir.
ÇALIŞMA SAAT VE SÜRELERİ
Madde 8.
Teknik sorumlu, haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımından görevin yerine
getirildiği işyeri için tespit edilen esas usul, saat ve sürelere ve kendisine verilen görevleri
çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.
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SOSYAL GÜVENLİK
Madde 9.
Teknik sorumlu sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve ……..sayılı
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa tabidir.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 10. Bu sözleşmede yer alamayan hususlarda öncelik sırası ile Jeotermal Kaynaklar ve
Doğal Mineralli Sular Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu
Kanunu, İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar öncelikle görüşmeler yoluyla
çözümlenmeye çalışılacaktır. Anlaşmazlığın görüşmeler yoluyla çözümlenememesi
durumunda …………………………………… Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
Bu sözleşme………………………. tarihinde taraflar arasında iki nüsha olarak imzalanmış ve
uygulamaya konulmuştur.
Teknik Sorumlu
Adı-Soyadı ve Unvanı

İşveren
Adı-Soyadı ve Unvanı

ONAY
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
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