
GERıKçELİ napon

Genel Müdtiılüğiimiiz; Atıksu Kontrol ve Rüsat Denetimi Daire Başkaılığı'na bağlı
olarak faaliyet gösteren Merkez ileri Biyolojik Atıksu Antma Tesisi çewe daırşmanlık
hizmetini stirdiien Giineydoğu Çevre Referans Firması çalışma belgesinin askıya alınması
sebebiyle DİSKi iıe olan sözleşmesini fesih etmiştir. 30.07.2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan,ÇEVRE yÖuErİı,ıİ HİZMETLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK' gereğince 24 ay geçer|iliği olacak Çewe Daruşmantık Hizmeti alınmasr
gerekmektedir.

İş bu gerekçeli rapor tarafimrzca hazırlanıp imza altına alınm ıştır. 07.09.2021

Gereğini arz edeiz.

ATEŞ

Çewe Mi,üendisi

A. s MAZ

Çevre Miüendisi



.fil.r.İİNL
#=Lş
tp"işıııS\GilJtr

DıvAİl_B.Al(IR
BğYüKşEIiİR

Bnı .6ı!Est

2.SözLEŞMENiN TA FLARI:
İşbu sözleşmede araflar ;

a. Çevre Danışmanlık Hizmeti verecek Danışman Firma olan

sözınsrr-ıB

l. KONU:
iŞbu sözleŞmenin konusu 30.07.2019 tarih ve 30847 sayıIı Resmi Gazetede yayımlanan,ÇEvRE YÖNETiMi HizMETLERl
UaX«ıN»a yÖilETMELİK' gereğince çevre Danışmanİık Hizmeti verilmesi işİdir.

adresinde mukim

b. Çewe DanıŞmanlık Hizmeti alacak firma olan Diyarbakır ili, Sür ilçesi, Eski Mardin Yolu Üzeri
7.Km Eski içki Fabrikası Bitişiği DiyarbaklrrrÜnKiYE adresinde mukim T.C. Diyarbakır
BüyükŞehir B€lediyesi Diyarbakır Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü DİSKİ Merkez
İİeri Biyolojik Atıksu Arıtma T€sisi olup bundan böyle iş bu sözleşmede "İşveren/Kurum" olarak
anı|acaktır.

Tarafların isimlerinin yanında yazılı olan adresleri yasal tebligat adresleri olup, adresini değiştiren talaf işbu değişikliği karşı
tarafa yazılı olarak tebliğ etmediği sürece eski adrese yapılan tebligatlar geçerli olup, anılan tarafteb|igat itirazından vazgeçmiş
sayılacaktır.

olup, bundan böyle iş bu sOzleşmede "Danışmanlık Firması'' olarak anılacaktır

LrK FİRMAsrNıN YüKü ı,üıü«ı,nni:
a. Çevre danışmanlık, çewe yönetimi ve çevre görevlisi faaliyetlerini meyzuata uygun bir şekilde

yürütmek ve koordine etmek,
b. Yürütülen çalışmaları diizenli aralıklarla izleyerek ilgili meyzuatta belirtilen yükümlü|üklerin yerine

getirilip getirilmediğini tespit etmek,
c. Çewe Danışmanlık Hizmeti, Geçici Faaliyet Belgesi, Çewe İzin Be|gesi ve ilgili belgelerin

altnması.(Söz Konusu belgeler alınmış ise ilgili belgeler ile gerekli yasal mevzuat işlerinin yürütüImesi
atlk su antma tesisi enerji geri ödeme belgesine ait ödeme işleIinin takip edilmesi.)

d. Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili meyzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç
tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet süibine/sorumlusuna sunmak ye
tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamak,

e. Uygunsuzlü tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin süibine/sorum|usuna uygunsuzluğun giderilmesi
için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak,

f. Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler
düzenlemek

g. Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, Iisans ve belgeleri alma, güncelleme
ve/veya yenileme çalışmalannü yiirütmek,

h. İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek,
i. Tesisin çevIesel işleri ile görevlendiıilen çevre görevlisinin yönetmelikte belirtilen sürede çalışmasını

sağlamak,
j. Bakanlık veya Çewe ve ŞehirciIik il MtidüIlüklerince yapıIacak denetimler sırasında;

o Tesis veya faaliyette hazır bulunmalq
. İstenen bilgi ve belgeleri sağlamak,

k Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri sakh tutmaktıı.
l. Tesis denetiminde tespit ettiği ek§iklikleri velveya uygunsuzlukları faaliyet sahibine yazılı bir şekilde

iletilme|idir. Bu durumda iletmiş olduğu eksikliklerin giderilmemesinden kaynaklanacak hiçbir cezai
yaptıIümdan sorumlu değildir.

m. Danlşmanlık firmaslnın faaliyetle ilgili olarak işverene uygunsuzluk velveya eksiklik bildirimi
yapmamasından kaynaklı olarak gelebilecek cezadan danışmanlık firması sorumludur.

n. İdarenin bildireceği konularda yüküm|ülüğü dahilinde yasal mevzuatlar kapsamında gerekli araştırma
ve raporlama işlemlerinin yapılması.

3.DANlSMAN
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Tesisin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından tetkik, inceleme ve denetime yönelik olarak ziyaıet edilmesi halinde;
ziYaretle ilgili bilgi|er ve konu ile ilgi|i olarak tutulmuş tutanaklar veya yapılmış ise yazışmaları en geçİ gtın içinde Danışman
Firmaya ulaştırıIacaktır.

a. SözleŞmenin imzalandığı tarihten önce yapı|ması gereken müracaatlardan doğabilecek olan zararlar
lşverenin sorumluluğundadır.

b. ÇaIlŞmaların gerÇekleşıirilebilmesi için tesisin temin edebileceği gerekli olan bilgi ve belge|eri belirtiIen
zaman içinde hazırlamak,

c. Gerekli ölÇüm, analiz, bakanlık harçIarı,izin belgeleri ve sertifika belgeleri için gerekli tüm harcamalart
karşı lamak,

d. Tesiste Çevre yönetimi ile ilgili görevlendirilen kişinin çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için gerekli
koşulları sağlamak,

5.Soz ESME SÜRESi VE H izı-rEı nonnLi;
İşbu sözleşmenin süresi tarihinde başlamak ve ............ tarihinde bitmek üzere toplam 2 (iki) yıldır.işbu sözleşme süresi
içerisinde İşveren/Kurum tarafından işbu sözleşmenin 3.maddesindeki yükümlülükleri yerine getirmesi için Danışmanlık Firması'na
hizmet bedeli olarak her 3 (üç) ay da bir fıtura karşıhğı + Yo l8 KDV öder. İç tetkik için tesisin Danışmanlık Firması çalışanı
olan Çevre Görey|isi tarafından ziyaret edi|mesi, lşveren'e ait tesisin durumunu ve eksiklerini anlatan raporun her ay dlizenlenerek
İşveren'e teslim edi lmesi, DanıŞmanIık Firması çalışanı olan Çevre Görevlisi'nin İşveren'e ait tesise ulaşımı, işbu sözleşmede taIifgdilenişin gereği kullanılacak kırtasiye ve yemek gibi giderleri bu fiyata dahil edilmiştir
Teklif edilen fiyat, İŞveren/Kurum tarafından yatırılmasl gereken vergi, resim, harç, noterlik masraflarünı, VaIilik Ye Bakanlıklardan ya
da bağll bulunan kurumlardan gel€cek heyetlerin konuk edilmesi ye bunlardan doğacak masratlan kapsamamaktadlr.

Ancak teklif edilen fiyata ilgili Kurum ve/veya Bakanlıkça istenebi|ecek ıtıksu ile atık su arıtma çamuru analiz ücretleri
ye/veya diğer öIçüm analizler dahi| değildir.

6.D EĞ iSiKLiKLER VE FESiH:

a. iŞveren/kurum işbu sözleşme hükümlerini tek taraflı ve gerekçe göstermeden (geçersiz gerekçeler dahil)
fesih etmesi halinde işbu sözleşme süresi içinde doğacak bakiye ücretlerin fesih tarihine kadar olan
kısmünün tamamını Danışman||k Firması'na ödemeyi kabul eder.

b. SözleŞme siıreci içinde, Çevre mevzuatında yapılabilecek ve sözleşme şartlannl etkileyen bir değişiklik
olduğund4 sözleşme tarafl arca yenilenecektir.

c. işveren iş bu sözleşme hükümlerini aynen yerine getirmiş oIduğu ancak danışman firmanın
sorumluluklarınl yerine getirmediği durumlarda (İş Planda belirtilen hususların yerine getirilmemesi
gibi.) iŞverenin sözleŞmeyi fesih etmesi halinde, danışmanlık firması iş bu sözleşme süresi içinde
doğacak fesih tarihinden sonraki bakiye ücretlerini talep edemez.

d. sözleşme imzalandıktan itibaren Çewe Danışman Firmasının herhangi bir yükümlülüğünü yerine
getirmemesinden doğacak cezai ücretler Çevre Danışman Firmas!na aittir.

e. Çevre Dantşmanl Firma işbu sözleşme hükümlerini tek tarafll ve gerekçe göstermeden (geçersiz
gerekÇe|er dahil) fesih etmesi halinde, fesihten sonraki işbu sözleşme bitiş tdihine kadar olan bakiye
ucreti işverenikurum a ödemeyi kabu| eder.

?

4.iSVEREN,iN YüKüMLüLüKLERi;

7.ANLASMAZLtKLAR:

iŞbu sözleŞmede ortaya Çıkabilecek anlaşmazlıkların Danışmanlık Firması ve işveren/Kurum arasındaki iIişkilere zarar vermeyecek
ŞekiIde taraflar arasında Çözümlonmesi esasttr. Karşılıklı mutabakatlarda çözümlenemeyen ve işbu sözleşmenin uygulanmasından
doğacak ihtilaflarda Diyarbakır Mahkemeleri ye İcra Daireleri yetkilidir.

8.VERGİ. RESİM vE HARCLAR:
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işbu sözleşmenin imzalanması ve uygulanmasından doğacak her türlü vergi, resim, harç, damga resim|eri giderleri ile yasal
ödemeler İşveren/kurum'a aittir.

9.ÖDEME sEKLi
Faturalar her 3 ayın ilk haftasında kesilir.

Banka Adı

Şube

Hesap No

IBAN No

ıO.CEVRE iziN vE LisANs sÜREciNDE YAPlLMA SI GEREKENLER

Tesis için sırasıyla yapılması gerekenler;

> EÇBs(Entegre Çewe Bilgi Sistemi) üzerinden Sisteme giriş bilgisi yapılacak.

} GFB (Geçici Faaliyet Belgesi) yaptlıp/yapılmadığı kontrol edilecek.

}, Emisyon, Gürültü, Arıtms Tesis Raporu ilgili yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan Rapor hazırlanması
yapılacaktır.(Tesis, ölçüm bedeli ve BakanIık Harçlannı yatlracaktır.)

} Çevre İzin Belgesi yapılıp/yapılmadığı kontrol edilecek.

F Tesis için yapılmas! gereken tüm iş ve işlemler yapı|acaktır.

Yukarıda yapılan işlemler için herhangi bir danışmanhk hianet bedeli alınmayacaktır.

l l.SÖZLESMENiN Y RURLUGE GIRMESl:

işbu sözleşme tüm hukümleri ile birlikıe imza tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

İşbu sözleşme ll (on bir) maddeden ve 3 (üç) sayfadan ibaret olup.,........ tarihinde,3 (Üç) suret o|arak tanzim
edilmiştir.

Bu sözleşmenin şartlannl aynen kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim.

Danl§man Firma Adına İ§veren Adına

3


