EK-2
SÜRELĐ TEKNĐK SORUMLULUK ĐŞĐ SÖZLEŞMESĐ
TARAFLAR
Madde 1.
Đşveren ………nolu ruhsat sahibi …………………….olup kısaca “Đşveren” olarak anılacaktır.
Açık adresi “………………………………………………”, elektronik posta adresi
(……………………………..) dır.
Teknik denetim ve kontrollük hizmetini yapacak ……………………………………. olup
kısaca “Teknik Sorumlu” olarak anılacaktır. Açık adresi “…………………………..” ,
elektronik posta adresi, (…………..) dır.
Burada beyan edilen adres ve sair iletişim bilgileri tarafların resmi tebligat adresleri olup bu
adreslere yapılan ihtar ve ihbarlar geçerlidir.
Yüklenici; Đşveren tarafından Madde 3’te tanımlanan faaliyeti yapmak üzere seçilen firmadır.
SÖZLEŞMENĐN KAPSAMI
Madde 2.
Bu sözleşme; Đşveren ile Teknik Sorumlu arasındaki görev ve sorumlulukların sınırlarını
belirler.
ĐŞĐN TANIMI
Madde 3.
Đşbu sözleşme ile Teknik Sorumlu mühendis yukarıda cinsi, yeri ve ruhsat numarası verilen
sahada 03.06.2007 Tarihinde kabul edilen 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli
Sular Kanununun 7. Maddesi ve bu kanunun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu uygulama yönetmeliğinin 10.
maddesinde sayılan jeotermal sistem, jeotermal rezervuar ile kaynağın aranması, araştırılması,
geliştirilmesi, korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, akışkanın emniyetli verimi göz
önüne alınarak üretimi, enjeksiyonu, reenjeksiyonu, deşarjı gibi faaliyetlerin
gerçekleştirilmesinde bilimsel ve teknik esaslara bağlı kalarak görev yapar, Đşveren de verilen
hizmet karşılığında Teknik Sorumluya bu sözleşmede öngörülen ücreti ödemeyi kabul ve
taahhüt eder.
Teknik Sorumlu veya Teknik Sorumlularca hazırlanarak imzalanan yıllık faaliyet raporları
takip eden yılın mart ayının son günü beklenilmeden Đşverene 2 (iki ) nüsha halinde teslim
edilir. Đşveren bu işletme faaliyet raporunu 2 suret halinde mart ayının 31 ine kadar Đl özel
Đdaresine teslim etmek zorundadır.
TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ
Madde 4.
4.1. Teknik Sorumlu, işyerinin her yerinde görevi ile ilgili inceleme yapmak ve gerekli her
türlü bilgiyi almak yetkisine sahiptir. Bu yetkinin kullandırılmamasından 5686 sayılı Jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun Uygulama Yönetmeliği gereğince Đşveren
sorumludur.
4.2. Teknik Sorumlu, ruhsat sahasındaki faaliyet ve üretimleri en az otuz (30) günde bir
yerinde denetlemek, tespitlerini ve önerilerini Teknik Sorumlu defterine not etmek, Đşveren de
Teknik Sorumlunun denetimini yapabilmesi için gerekli koşulları sağlamakla yükümlüdür.
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4.3. Đşyerinde yaptığı inceleme ve gözlemlerde iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli bir
durumun varlığını tespit etmesi ve hemen tedbir alınmasının mümkün olmadığını belirlemesi
durumunda Teknik Sorumlu, işletme faaliyetini tedbir alınıncaya kadar durdurur ve durumu
ilgili idareye bildirir. Teknik Sorumlunun bu şekilde işletme faaliyetini durdurması, Đşverenin
bu sözleşmeyi feshi ve Teknik Sorumluyu azli için haklı sebep oluşturmaz.
4.4. Teknik Sorumlunun denetlemeler için yapacağı yol, barınma, yemek vb. masraflar Đşveren
tarafından karşılanır.
4.5. Teknik Sorumlu, tespit ettiği eksiklik ve aksaklıkları, öneri ve önlemleri işyerinde
çalışanların görebileceği şekilde ilan etmekle ya da panoya asmakla yükümlüdür. Aynı
zamanda Teknik Sorumlu defterine rapor ederek durumu ve önerilerini Đşverene bildirir.
Eksiklik ve aksaklıklar ile öneri ve önlemlerin rapor edilmemesinden Teknik Sorumlu, teknik
nezaret defterinin işletmede muhafazasından ve Teknik Sorumlunun tespit edip deftere işlediği
eksiklik ve aksaklıklara ilişkin tedbirlerin alınmamasından Đşveren sorumludur.
4.6. Teknik Sorumlunun gerekçesiz olarak veya haksız bir gerekçe ile azledilmesi ya da
ücretinin ödenmemesi, sahaya götürülmemesi, sahada inceleme yapmasına izin verilmemesi,
yapacağı incelemeler neticesinde getireceği önerilere uyulmaması vb. nedenlerle istifası
halinde Đşverenin sözleşme süresi sonuna kadar Teknik Sorumluya ödemeyi taahhüt ettiği
ücret muaccel hale gelir.
4.7. Mühendise işbu sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen işler dışında herhangi bir iş
yaptırılır veya yapmaya zorlanır ise, mühendis açısından haklı fesih hakkı doğar ve sözleşme
süresi sonuna kadar olan ücretlerini topluca talep edebilir.
SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ
Madde 5.
Bu Sözleşme, asgari 1 (bir) yıllık ( bir faaliyet dönemi ) iş sözleşmesi olup …. /.…/ 20…
tarihinde sona erecektir. Taraflar sözleşme bitim tarihinden en az 30 gün önce sözleşmenin
feshine ilişkin yazılı bildirimde bulunmazlar ise bu sözleşme Đş Yasasının 11. maddesi
gereğince belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.
Taraflardan herhangi birisi mücbir sebep göstermeden sözleşmenin feshini isterse, en az 30
gün önce karşı tarafa ve idareye bildirmek zorundadır. Bu durumda mühendis çalıştığı süreye
ait faaliyet raporunu hazırlayarak imzalar ve Đşverene teslim eder.
ĐŞĐN BEDELĐ VE ÖDEMELER
Madde 6.
Teknik Sorumluluk hizmetine karşılık Đşveren Teknik Sorumluya aylık …………… YTL
ücret ödeyecektir. Ücret net olup, KDV, stopaj vb. yasal yükümlülükler Đşverene aittir.
SOSYAL GÜVENLĐK
Madde 7.
Teknik Sorumlu sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 5502
sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa tabidir.
ÇEŞĐTLĐ HÜKÜMLER
Madde 8. Bu sözleşmede yer alamayan hususlarda öncelik sırası Jeotermal Kaynaklar ve
Doğal Mineralli Sular Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu,
Đş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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YETKĐLĐ MAHKEME VE ĐCRA DAĐRESĐ
Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda ……………………… mahkeme ve icra daireleri
yetkilidir.
Đşbu sözleşme …/…/….. günü ÜÇ nüsha olarak düzenlenmiştir.

Teknik Sorumlu
Adı-Soyadı ve Unvanı

Đşveren
Adı-Soyadı ve Unvanı
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