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l0.cEVRE İzİN vE LisANS üRECİND YAPtLM l GEREK LER

Tesis için sırasıyla yap!lması gerekenler;

> EÇBs(Entegre Çevıe Bilgi Sistemi) tizerinden Sisteme giriş bilgisi yapılacak.

} GFB (Geçici Faaliyet Belgesi) yapılıp/yapılmadığl kontrol edilecek.

} Emisyon, Gürültü, Arıtma Tesis Raporu ilgili yetkilendirilmiş kurum&uruluşlardan Rapor hazırlanması
yapılacakır.(Tesis, ölçüm bedeli ve Bakanhk Harçlarını yatıracaktıı.)

} Çevre İzin Belgesi yapılıp/yapılmadığı kontro| edilecek.

} Tesis için yapılması geloken ttım iş ve işIem|er yapılacaktır.

Yukarıda yapülan işlemler için heıhangi bir danışmanlık hizmet bedeli alınmayacaktıı.

l ı.SÖzLESMENiN Y üRLüĞE Gi ESİ:

işbu sözleşme tüm hükümleri ile birlikte tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

iŞbu sözleŞme ll (on bir) maddeden ve 3 (üç) sayfadan ibaret olup .......... tarihinde, 3 1Üç) suret olarak tanzim
edilmiştir.

Bu sözleşmenin şartlarını aynen kabul ettiğimi taahhüt Ve beyan ederim.

Danısman Firma Adına İşveren Adına
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Tesisin ilgili kamu kurum ve kuruluşları talafından tetkik, inceleme ve denetime yönelik olarak ziyaret edilmesi halinde;
ziyaretle ilgili bilgiler ve konu ile ilgili o|arak tufuImuş tutanaklar veya yapılmış ise yazışmaları en geç 2 gün içinde Danüşman

Firmaya ulaştırılacaktır.

a. Sözleşmenin imzalandığı tarihten önce yapılması gereken müracaatlardan doğabilecek olan zararlar
İşverenin sorum luluğundadır.

b. Çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için tesisin temin edebileceği gerekli olan bilgi ve belgeleri belirtilen
zaman içinde hazıı|amak,

c. Gerekli ölçüm, analiz, bakanlık harçları,izin belgeleri ve sertifika belgeleri için gerekli tüm harcamaları
karşı lamak,

d. Tesiste çewe yönetimi ile ilgili görevlendirilen kişinin çalışmalaıını gerçekleştirebilmesi için gerekli

koşulIarı sağIamak,

s.sözLEsME SüREsi vE HİzMET BEDELii
işbu sözleşmenin süresi .............. tarihinde başlamak ve ............ tarihinde bitmek üzere toplam 2 (iki) yıldır.İşbu sözleşme süres

içerisinde işveren/Kuıum taıafından işbu sözleşmenin 3.maddesindeki yükümlülükleri yerine getirmesi için Danışmanlık Firması'nı

hizmet bedeli olarak her 3 (üç) ay da bir fatura karşıtığI __--- + % t8 KDv öder. iç tetkik için tesisin Danışmanlık Firması çalışan
olan Çewe Görevlisi tarafından ziyaret edilmesi, İşveren'e ait tesisin durumunu ve eksiklerini anlatan raporun her ay düzenlenerel

işveren'e teslim edilmesi, Danışmanlık Firması çalışanı olan Çevre Görevlisi'nin İşveren'e ait tesise ulaşımı, işbu sözleŞmede tarif ediIel

işin gereği kullanılacak kırtasiye ve yemek gibi giderleri bu fıyaia dahil edilmiŞtir

Teklif edilen fiyat, işvererı/Kurum taraflndan yatırılması gereken vergi, resirn, harç, noterlik masraflarınl, Valilik ve Bakanlıklardan yı

da bağh butunan kurumlardan gelecek heyetleriı konuk edilmesi ve bunlardan doğacak masralları kapsamamaktadır.

Ancak teklif ediıen tiyata ilgili Kurum Ye/veya Bakanlıkça istenebitecek atıksu iIe atık su antma çamuru analiz ücretler

ve/veya diğer ö|çüın analizİer dahil değildir.

6.DEĞİsiKLİKLER vE FEsiHl

a. işveren/kurum işbu sözleşme hükümlerini tek taraflı ve geİekçe göstermeden (geçersiz geıekçeler dahil)

fesih etmesi halinde işbu sözleşme stiresi içinde doğacak bakiye ücretlerin tamamını DanıŞmanlık

Firması'na ödemeyi kabul eder.

b. Sözleşme süreci içinde, Çewe mevzuatında yapılabilecek ve sözleşme şartlarını etkileyen bir değiŞiklik

oIduğund4 sözleşme tarafl arca yeniIenecektir.

c. işveren iş bu sözleşme hükümlerini aynen yerine getirmiş olduğu ancak danışman firmanın

sorumluluklarını yerine getirmediği durumlarda (İş Planda belirtilen hususların yerine getirilmemesi

gibi.) işverenin sözleşmeyi fesih etmesi halinde, danışmanlık firması iş bu sözleşme sffesi iÇinde

doğacak fesih tarihinden sonraki bakiye ücretlerini talep edemez.

7.ANLASMAZLIKLAR:

işbu sözleşmede ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların Danışmanlık Firması ve İşveren/Kurum arasındaki iliŞkilere zarar vermeYecek

ş"kiıd" tu*flu. arasında çözümlenmesi esastır. KarşılıkIl mutabakatlarda çözümlenemeyen ve işbu sözleŞmenin uygulanmasından

doğacak ihtilaflarda Diyarbakır Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

s.VERGi. RESi VE HARCLAR:

işbu sözleşmenin imzalanması ve uygulanmasından doğacak her türlii vergi, resim, harÇ, damga ıesimleri giderleıi ile Yasal

ödemeler işveren4<uıum'a aittir
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şbu söZleşmede taraflar ;
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IŞbu sözleŞmenin konusu 30,07,2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi oazetede yayımtanan.çEVRE yöNETiMı rrizırrrıpnHAKK|NDA YöNETMELiK' gereğince çevre Danışmaniıl. rıİrmeİİ veriımesi lşiOl..

b, Çevre DanıŞmanlık Hizmeti alacak firma olan Dİyarbakır ili, EğiI ilçesi, EğiyTüRKİYE adresindemukim T,C, DiYarbakır BüYül§ehir Belediyesİ Diyarbakır §, ," ı.rJİrr.yo, ia"r..i c"o"iMüdürIüğil..DİsKİ Eği| EYseyKentsel Biyol;jik Atiksu Arıtına r*"i 
"ırp 

bundan böyle iş busözleşmede'.İşveren/Kurum" olarak anılacaktır.
Tarafların isim|erinin yanında yazılı.olan adresleri yasal t"uligut"ua..sı".l olup, adresini değiştiren taraf işbu değişikliği karşı

::fJ:;'#ill "'"u teblig etinediği sürece eski adrese yapılan ,Juİiguİıu. g"ç"ıio|up, anılan ü.rt"uıig; iti.-,ndan vazgeçmiş

a. Çevre Danışmanlık Hizmeti verecek Danışman Pi63 9|6n -..-..-._
adresinde mukim

oIup, bundan böyle iş bu sözleşmede "Danışma,,Iık Firmasi' olarak anıIacaktır

ANLI FlRMAs I,NIN YüKüMLÜLÜKLERİ:
evre danışman|ık, çevre yönetimi vğ çewe görevlisi faa|iyetlerini mevzuata uygun bir şekildeyürütmek ve koordine etmek,
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Yüriitülen ÇalıŞmalan diizenli aralüklarla izleyerek ilgili meyzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerinegetiriIip getiriImediğini tespit etmek,
Çewe Danışmanlık Hizmeti, Geçici Faaliyet Belgesi, Çewe izin Belgesi Ye ilgili belgelerinalınması,(Söz Konusu belgeler alınmış ise ilgİli belgeĞr iİe ğerekli yasal mevzuat işlerinin ytiruĞlrnesi
atık suantma tesisi enerji geri odeme belgesine ait o-deme işllrinin takip edilmesi.)yılda bir defadan az olmamak tizere.itgiti mevzuat hıikıimlerin" gö.| iç tetkik gerçekIeştirmek ye içtetkik sonucunda bir raPor hazırlamaklu, b, .upo., tesis veya faaliy-eİ sahibine/sorumlusuna sunmak vetesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmİsini saglamak,
uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin iahibine/sorumIusuna uygunsuzluğun gideriImesi
için öneriIerde bulunmak ve uygunsuzluğun gideriIip giderilmediğinin İakibini yapmak,
çalışanlara çewesel konularda bilgilendirici egiiiıi çalışmaııı yapmak ve 

-özendirici 
faaliyet|er

düzenlemek
Tesis veya faaliyetin çevıesel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alm4 güncelleme
velveya yenileme çalışmalalınü yürütmek,
Istenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formana; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek,
Tesisin Çewesel iŞleri ile görevlendirilen çevre görevlisinin yönetmelikte belinilen siırede çalışmasınısağlamak,
BakanIık veya Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerince yaplIacak denetimler sırasında;. Tesis veya faaliyette hazır bulunmak,

İstenen bilgi ve belgeleri sağlamak,
oğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmaktır.
Tesis deneliminde tespit ettiği eksiklikleri ve/veya uygunsuzlukları faaliyet sahibine yazllı bir şekildeiletilmelidir. Bu durumda iletmiŞ olduğu eksikliklerİn giderilmemesinden kaynaklanacak hiçbiİ cezai
yaptırımdan sorumıu değildir.
Danışmanlık firmasının faaliyetle ilgili olarak işverene uygunsuzluk ve/veya eksiklik bildirimi
yapmamasmdan kaynaklı olarak gelebilecek cezadan danışmanlık firması sorumIudur.
tdalenin bildireceği konularda yükumIülüğü dahilinde yasal mevzuaılar kapsamlnda gerekli araştürma
ve raporlama işlemlerinin yapılması.
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Genel Müdürlüğümüz; Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Daire Başkanlığı'na bağlı
olarak faaliyet gösteren Eğil Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için 30.05.202l tarihinde
sözleşme süresi bitecek olan,30.07.20l9 taıih ve 30847 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan,ÇEVRE YÖNETİMİ Hİzıırrı,rnİ HAKKINDA YÖNETMELİK,
gereğince Çevre Danışmanlık Hizmeti alınması gerekmektedir.

İş bu gerekçeli rapor tarafımızca hazırlanıp imza altına alınm ıştır. 27 .04.202|

Gereğini arz ederiz.

EK- Sözleşme Taslağı
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