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MADDE r: İşirvADr

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon. İdaresi Genel Müdiirlüğü (DİSKİ) tarafından yaptınlması
planlanan Diyarbakır ili ırgani İlçesi Boncuklu Mahallesi 107 ada 4 parsel nolu uı*du yer
alacak Atıksu Antma Tesisi (AAT) için Çevıesel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Raporu
hazırlanmasrna ait hizrnet alım İşidir.

MADDE 2: TANIMLAR

İdare: Diyarbaloı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdiirlüğü (DİSKİ)

İstekti: ihale konusu işleri yapan ve 2g.|1.2o|g tarih ve 30963 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yiiriirlüğe giren yeterlik Belgesi Tebtiği gereği yetkiiendirilen firmayı,

Yönetmelik: 29.11.2019 tarih ve 30963 salılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yiiriirlüğe giren
Çewesel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ni

Yüklenici: İdare'ye karşı doğrudan sorumlu Proje Tarutım Dosyası veya ÇED Raporunu
hazrrlama ve ÇED belgesini alma göıevini üstlenen kişi, kıırum ya da kuruluşu,

ÇED:Çeıresel Etki Değerlendirmesini

ÇED Raporu: ÇED Yönefuneliğinin Ek-l listesinde bulunan veya Bakanlıkça ..Çevresel Etki
Değerlenürmesi Gereklidir" karan veriien bir proje için belirlenen özel formata göre
hazırlanacak raporu,

Proje Tanıtım Dosyasr: ÇED Yönetmeliğinde Seçme Eleme Kriterlerine tabi pğelere
çewesel Etki Değerlendirmesi uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi
amacıyla hazrlanan dosyayı, ifade eder.

ÇED Gereklidir Kararı: Seçme Eleme kriteılerine tabi pğelerin çewesel etkilerinin daha
detaYlı incelenmesi ve Çewesel etki değerlendirmesi raporu hazrrlanmasrnrı gerelctiğini
belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karanru,

çED Gerekli Değildir kararı: seçme Eleme kriterlerine tabi pğelerin önernli çevresel
etkilerinin olmadığı ve ÇED Raporu hazıılanmasına geıek bulrınmadığıru belirten Çewe ve
Şehircilik Bakanlığı karanır,

ÇED olumlu Kararr: ÇED Raporu hakkında Kapsam Beliıleme ve İnceleme
Değerlendirme komisyonrırıca yapılan değerlendirmeler dikkate ahnaralq projenin çewe
i2erindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel
esaslara göre kabul edilebilir di,izeylerde olduğunun saptanmasl i,izerine gerçekleşmesinde
saknca görülmediğini belirten Çewe ve Şehircilik Bakanlığı karannı,
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ÇED olumsuz Karan: ÇED Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve İnceleme
Değerlendirme kornisyonunca yapıları değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre
iDerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uygulanmasında sakınca göriildüğıinü belirten çevı.e ve
Şehircilik Bakanlığı karanru,

ifade eder.

MADDE3: İşiNrursııı,rı

İdare tarafindan yaptınlması plaıılanan Diyarbakır İli Ergani İlçesi Boncuklu Mahallesi 1O7
ada 4 parsel nolu alanda yer alacak Atıksu Antma Tesisi (AAT) ile ilgili olarak ÇED
Yönetmeliği kapsamında; EK-l yapılacak olan Atık su Antrna tesisleri için, 25.1 1.2014 tarih
ve 29|86 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yiiriirlüğe giren Çeıresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin Ek-l listesi Madde 16- Kapasitesi 150.000 eşdeğer kişi
velveya 30.000 m3lgiirı üeri olan atık su antma tesisleri, Bakanlığa sunulması ve "Çewesei
Etki Değerlendirmesi OlurıluduI" kararının alrnması işini kapsamaktadır.

MADDE 4: TEKNİK ÖzBı,ı,İr<ınn

1. yiiklenici Bakanlık tarafindan verilen "yeteılik Belgesi" ne sahip olmahdır. yiiklenici
belgesini ihale dosyasıyla birlikte verecektir.

2.Yfülenici: Yeterlilik Belgesi ile birlikte Bakanlığın yeterlik safasmda yeı alan Personel
listesini İdareye sunmak zorundadır, İdare tarafindan yiikleniciye sadece yeterlik personel
listesinde yer alan kişilere yetki belgesi diizenlenir. Yfülenici tarafmdan ytirütiilecek:Halk
katılım Toplantısı ve organizasyonu,iDk Toplantısı ve organizasyonu,yeıel ve il dışındaki
kurumlarla çalışmalann yiirütiilmesi gibi çalışmalaıın tamamı sadece yeterlilik personel
listesinde yer alan kişiler tarafından yürütiilecektir.Yiiklenici tarafindan haftada bir kez
idarenin belirleyeceği tarih ve saatte idare iie birlikte "Durum Değerlendirme
Toplantısı"organizasyonu yapılacak ve toplantlya yeterlik listesinde yer alan kişiler katılım
sağlamak zorundadır.

3. Yiiklenici ÇED raporunu hazırlamak için gerekli belgeleri idaıeden zamanrnda talep
etmekle ytiktimlüdrir.

4. Yiiklenici, ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince Halkın katıhmı toplantısı ile ilgili
olarak; toplantı organizasyonu diizenlemekle, gazete ilanlarını vermekle, gerekli dulııruları

SIRA No ADIŞ

1

1 Rapor, Meteorolojik veriler, Haritalama, Ulusal ve Yerel Gazete
Bildirim Ücretleri, Hall«n Katıhmı T lantrsı ve İDK Giderleri
Hidrojeolojik

ÇED Yönetmeliği Ek-l listesi Madde 16- Kapasitesi 150.000 eşdeğer kişi ile
velveya 30.000 m3lgiin iizeri olan atık su antrna tesisleri, ÇED Yönetmeliği
kapsammda rapor hazırlanması ve ÇED olumlu belgesinin alınması
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yapmakla, toplantlya katılmakla ve toplantl sunumu ile ilgili tiim hazırlıklan yapmakla ve

1ı-ıkarıda sayılan işlerin giderlerini karşılamakla yfüiimlüdilr.

5. Yiiklenici kapsam belirlone ve özel format verme toplantlslna katılmak, sıınum

çalışmalanru yapmakla yiikiimlüdiir

6. Yiiklenici ÇED Raporunu Bakanlık tarafından verilen formata ve içeriğine uygun olaıak
hazırlamakla yiikiimlüditr

7. Yiiklenici kapsam belirleme ve özel format verme toplantısında çalıştınlması öngörülen

ilave personelin pğede görevlendirilmesini sağlamakla yiiktimlüdiir.

8. Yiiklenici Bakantık tarafindan verilen özei formata uygun olarak hazırlanmış ÇED
Raporunu yeteıli sayıda çoğalhp İdaıe' ye teslirn etrnekle yiikiimlüdiir. İnceleme siiresi ihale

süresine dAhil edilmeyeceltir.

9. Yiiklenici, ÇED Raporunu ÇED Yönetrneliğinin 11. maddesi uyannca Bakanlığa sunmakla

yükiimlüdilr.

10. Yiiklenici ÇED Yönetmeliğinin 12. maddesi çeıçevesince ÇED Raporu İnceleme

Değerlendirme komisyonu Toplantısına katılmak, ilgili uzmanlan hazır bulrrndurmak ve

srınum için gerekli diizenlemeleri yapmakla ytikiimlüdiir.

il. Yiiklenici Nihai ÇED Raporunu Bakanlık tarafindan talep edilen salıda tiim rapoI Ve

haritalan yazı]lıve CD ( word ve PDF formatında) orlammda hazıllayarak bakanlığa sunmakla

yükiimlüdiiüı. Buna ilave olarak İdare' ye 2 (iki) adet Nihai ÇED Raporu ve 2 (iki) takım CD

teslim etrnekle yiikiimlüdiir.

12. Yüklenici işe başladığı tarihten, ÇED Raporu'na Bakanlıkian "Çewesel Etki

Değerlendirmesi Karan" run ve Belgesinin alrnmasrna kadar geçen siirecin takibi ve

gereklerini yerine getirmekten sorumludur.

MADDE 5: YtiKLENİcİ rİnnrarr,ıN yÜrüuı,tntıo-Bnİ

1. proje sahalarında çewe ve şehircilik İı ııtiatırıtıgtı, ne yazrlı bilgi vererek 5-a, 5-b veya

5-c personeli iie inceleme yapılması

2. Proje alanlan ve pğenin etki alanlannda yapı|acak arazi çalışmalan
3. proje a]anlan ve proje etki alanlannda mevcut çevresel ve sosyo-ekonomik durumunıın

belirlenmesi ile ilgili razi ve ofis çalışmalan
4. Çevresel etkileriı saptanmasına ilişkin yöntem ve araçlann beiirlenmesi

5. Olası çeııesel ( doğrudan ve dolaylı) etkilerin belirlenmesi

6. Çeıreye verilen zalan önleyici, azalıcx ya datazrnin edici önlernlerin belirlenmesi
'7 . Çewesel izleme yönteıninin belirienmesi

8. çeırese| Etki Değeılendirmesi Başıııru Dosyasrnrn hazırlaıması ve Bakanlığa sunulması

9. Haznlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başıuru Dosyasrnrn Bakanlık tarafindan

istenilen sayıda çoğaltılarak sunulması

10. Bakanlık taraİndan; ilgili kwum ve kırruluş temsilcilerinin de iştirak edeceği bir

komisyonrın oluşturulması
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11. Komisyon üyesi kıırumlar tarafindan istenmesi durumunda her tiirlü analiz, ölçtim, etüt

çalışmalan, teknik raporlann giderlerinin idare tarafindan karşılanarak yaptınlması
12. Hallon katılım toplantısrnrn ulusal ve mahalii gazetede yaymlanması için Bakarılıkça
belirlenen formatta halkın katılımı toplantısnın ilanınrn hazırlanması ve yeri ve tarihi
Bakanlık Merkez ve İl Teşkilatı taıafindan belirlenen halkın katılım toplantısuIn yapılarak
halkın bil gilendirilmesi
13. Halkın Katıhm toplantısının organize edilmesindeki gazete ilan bedelleri ve
organizasyondaki her tiiılü giderlerin (yol, konaklam4 toplantı organizasyonu giderleri vb.
giderler) yiiklenici firma tarafından karşılanması
14. Bakarılıktan Çewesel Etki Değerlendirmesi Raporu'nun özel formatlannın alınması
15. İnceleme değerlendirme Komisyonlarında yapılacak olan görüşmelelde raporlann srınurn

ve saıı.ınulmasr
16. Yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucu tespit edilen hususlan da içeren Nihai

ÇED Raporlannm hazıIlanarak Bakaniığa sunulmasr
17. Bakanlık diiz eyinde yürütiilecek işlemlerin takip edilerek "Çewesel Etki Değerlendirmesi
Belgesi" nin alınması
18. İzleme Kontrol Formatlannın hazırlanması

1. ÇED Raporunu hazırlamak ve ilgili yazışma ve evraklann takibini yapmak iDere yiiklenıci
firmaya yetki verilmesi
2. ÇED Raporunun hazırlanması için gerekli olan işletmeye ait dokilman, haıita ve belgelerin
teınin edilmesi
3. ÇED Raporunun hazrrlanmasrnda ihtiyaç duyulacak kurum olur görüşlerinin temin
edilmesi ve kurum harçlarının ödenmesi

4. Komisyon üyesi kurumlar taraİıdan istenmesi durumunda her tiirlü analiz, 6lçiim, etiit

çalışmalan, teknik rapoılann yaptınlınasl
5. Bakanlık veya İl diizeyinde yapılacak toplantı ve çalışmalarda ytiklenici firma ile işbiıliği
yapılması
6. Pıojeye ilişkin resmi haıç bedelinin (özel format bedeli) Bakaniık Kurumsal Tahsilat

Hesabına yatınlmasıdu.

MADDE z: iŞiN strnısi

İş, Sözleşmenin imzalanmasından sorıra 180 (ytizsekseQ giin içerisinde tamamlanacaktır.

Halkın Görüşleri Dahil Edilerek Hazırianan Nihai ÇED Raporunun Bakanlığa Sunulmasına

kadaı geçen siire iş siiresidir. Bakarılık tarafindan ÇED Raporu Hakkında Karar verilmesi

stiresi iş siiresine dahil değildir.

İşin bitiminde (Çeıresel Etki Değerlendirmesi Karan' run ve Belgesinin alınmasındaı sonra)

İdare taıafindan sözleşme bedeli hak ediş olarak dtizenlenir.

MADDE 8. İŞ PRoGRAü\tr
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çewesel Etki Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması iş programı ÇED yönetrneliği'nde
belirtilen siirelere uygun olarak gerçekleştirilecekir. Yiiklenici Firma tarafindan geıekli
bilgilerin toPlanarak arazi çalışmalannrn gerçekleştirilmesi çok losa tufulaıak ç"rr.""Iı EtkiDeğerlendirmesi Raporlanıun hazırlanrp nihai karannın alınması işleri tamjanacakıır. işprogramına Bakarılıkta beklenen stireler dAhil değildir. Bakantıkça ÇED Raporunda
istenilecek her tiirlü değşiklik idarenin tatebi doğultusrında 5 (beş) iş gtinü iç"ırina"
değiştirilecektir.

Ytiklenici, "Hizınet işleri Genel Şartrıarnesinin 28. Maddesi gereğince, işe başlama tarihinden
itibaren Yedi (7) takvim giinü 

.içeıisinde iş programıru diizenieyecek ve idareye teslim
edecektir, Yiiklenici tarafindan İdareye teslim edilen iş prog.urrr, İa*.". g.r"kıİ 

-go.tıı"n

değiŞiklikler YaPılarak yedi (7) takvim giinü içerisinde tasdik edilecek ve ytıileniciyJ teblig
edilecektir.

Yiİklenicinin belirtilen siiıe içerisinde iş programııı hazırlayarak idareye teslim etınemesi
halinde, iŞ proglamr İdaıece re 'sen yapılarak tasdik edilir ve Yİikleniciden giinliik cezanın
beş (5) katı ceza kesilir. Kesilen bu ceza iade edilmez.

8.1. İŞPRoGRAMI ANA HATLARI
Atıksu Antına Tesisi Çewesel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Raporunun Hazrrlanması ve
Bakanlığa srrnularak "çewesel Etki Değerlendirmesi karan" run ve Belgesinin alınması ileproje Tanıtım Dosyasınrn hazırlanması kapsamındaki işler ana hatlan ile aşağıda
sıralanmrştır. yi,iklenici tarafindan bu işler iş programııa uygun olarak yerine getirilecektir.

, ÇED Başıuru Dosyası İçin Bilgi ve Belgelerin Toplanması, Değerlendirilmesi ve
Dosyanın Hazrrlaırması

o ÇED Başıııru Dosyasının Bakanlığa Srınulması

o Halkın katılımı Toplantısı

. Bakanlıktan Öze1 Formatın Alınması

o Mevcut Durum Çalışmalan
o ÇeweselEtkilerininBelirlenmesi
. ÇED Raporunıın Bakarılığa Sunulması
. İncelemeDeğerlenürmeToplantısı
ı Nihai ÇED Raporunun Bakanlığa Sunulması
. ÇED Rapon:nun Halkın Görüşiine Açılması
. Halkın Göriişleri Dahil Edilerek Hazırlanan Nihai ÇED Raporunun Bakanlığa

Sunulması
ı Bakaılık Tarafından ÇED Raporu Hakkında Karann Verilmesi

MADDE 9: ÖDEME PLANI vE Ö»nnm şnrı,İ
Çewesel Etki Değerlendirmesi Yönetrneliği Ek 1 listesinde yer alan faaliyetler için şarhıame
kapsamında yapılacak olan ödemeler itişkin ödeme planr; ''çevresel Etki Değerlendimıesi
karan" nın ve Belgesinin alınması birlikte toplam bedel Diyarbakır su ve kanalizasyon
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İdaresi Genel Müdiirlüğü (DİSKİ)
plaıına göre yapılacaktır.

Strateji Geliştirme Daire Başkaılığı tarafindan ödeme

Halkrn Katlllm toplantısnın organize edilmesindeki gazete ilan bedelleri ve oıganizasyondaki
her ttirlü giderlerin (yol, konaklama, toplantl organizasyonu giderteri vb. giderler) yiiklenici
fi rma tarafindan karşılanacaktıı.

Komisyon üyesi kurumiar tarafındaı istenmesi durumunda her tiirlü analiz, ölçiİm, eti.it

çalışrnaları, teknik raporlann giderlerinin ve pğeye ilişkin resmi harç bedelinin (özel format
bedeli ve çevre diizeni planı) Bakanlık kurumsal Tüsilat Hesabına yatınlması idare
tarafindan karşılanaıak yaptırılacaktır.

MADDE 10: DİĞER HUSUSLAR

Yapılacak tiim çalışmalaıda ilgili mevzuat hiikiimlerine uyulacakiır. İşin yiiriitiimü siiresince
ilgili mevzuat ve hfüiimlerin değişmesi ha]inde bu değişiklikler stiratle yazılı olarak idare' ye
bildirilecek olup, brrnlann maliyet değiştirici unsurlar içermesi halinde ise fıyat farkı
verilmeyecektir.

MADDE 11: GİZLİLİK İLKEsi

Yiiklenici İdare adına hazırlanan başıuru dosyası ve yapılan işlerle ilgili hiçbir şekilde
İdare'nin bilgisi ve izrıi dışında herhangi bir kurum, krıruluş, 3.şahrs ve resmi dairelere bilgi
vermeyecek, İdare'yi bağlayıcı taahhüt ve ifadelerde bulunmayacak ve pğeyi başka amaçlar
için kullanmayacaktır.

MADDE 12- Bu şarhıamede belirtilmeyen durumlarda yiirtirltlkteki İlgili Uluslaıarası ve
Ulusal Mevzuat hiikiim-leri uygulanacaktır.

MADDE 13:

Anlaşmazlıklann çöziimi,inde Diyarbakır Mahkemeleri ve İcra Dairesi yetkilidir.

IıIADDE 14:

İş bu teknik şarhıame 14 (on döıt ) maddeden oluşmakta olup, sözleşmeye bağlanacaktrr.

HAZIRLAYANLAR

Ab EFE M
ube Müdiir V. Yatrnm ve Dairesi Başkanı


