
OR}IAN iZNİ BAŞVIJRL- DOSYASI HAZIRLANMASI VE SONUÇLANDIRILMASI İSi
nİzır,rer ALnfl TEx},iK şenrNaıımsi

MADDEl-İŞiNKoN,UsU
PiyPakI .Su- _ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğii Diyarbakır ili, Kocaköy ilçesi,
ŞeYhŞerafettin Mahatlesi, 347 ada I parsel numarah taşınmaz İzerin<lİ yer ahn dtıksu Arıtma İesisiyapımlarında orman sahaları içerisinde kalan alanlan için .. orman Kanununun 17/3 ve I8Maddelerinin uygulama yönetmeliği " kapsamında kesin izin alnmasına yonelik dosya tanzim
ediInesidir.

MADDE2-TANIMLAR
Bu şarfoıamede geçen;
Idare : Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü,
Yüklenici: 5331 sayılı Kanunun 5 inci maddesine ve " Orırıancılık ve orrnan ürünleri Bürolarınm
KuruluŞ ve ÇalıŞma Esaslan Yönetrneliği"ne göre Ormaı Mühendisleri odasına kayıth, Jest
m_eslek mens 'Pluğu ruhsat belgesiyle yetkilendirilmiş, Odann çahşanlar listesinde ğıtıİ sertest
Meslek Mensubu orman Mtihendisi ya da serbest ormancılık Şirketini ifade eder.

MADDE 3- GENEL şARTLAR
3.1-Yiiklenici, mesleki faaliyetlerini 5531 sayılı Kanuna göre sürdiirdüğüne dair ..Serbest Meslek
MensuPluğu Ruhsat Belgesi" ya da " Serbest Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi,,ni teklifinin ekinde
ldareye sunacaktır.
3.2-İdaremizce YaPılmış. ölçümler sonucu hazırlanan koordinat üsteleri Yiikleniciye verilecek olup,
Idarece verilemeyen bilgi ve belgeler Yüklenici tarafından tedarik edileceltir.
3.3-orman izinleri "orman kanunun 1713 ve 18 iıci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği''ne göre
alınacağı için Yönetmeliğin başlıklı 6.maddesinde istenen tıım belgeler yiıklenici
tarafından temin ve tanzim edilerek dosyaya konulacak ve dosyalar 5 takım halinde idareye
sunulacaktrr.
3.4-Resmi işlemlerle ilgili tiim yazışmalar İdarece yapılacak olup, görüş yazılannın zamanında
sonuçlandınlması için yüklenici tarafindan kurumlardan takip edilecektir.
3.S-Yüklenici tarafrndan hazırlanan ve İdaıeye sunulan Orman iani Başıuru Dosyası, Orrnan Bölge
Müdürlüğüne gönderilmek üzere İdare tarafından yazılan yazıya eklenecek Onay stırecinin takip
edil-ııesi için de elden Yiikleniciye teslim edilecektir.
3.GYüklenici tarafindan hazırlanan Orman İzrıi Başvuru Dosyasında herhangi bir eksiklik veya kusuı
saptanırsa tamamlanması için Yiikleniciye iade edilecek ve bu durumda oluşacak her tiirlü İdari,
hukuki ve mali külfet Yiiklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Yüklenici tarafından takip edilmesi
gereken süreçlerin zamanmda sonuçlarrmaması ve aksaması yöniinde İdarece kanaat uyandığı takdirde
hizmet alımı işi İdare tarafmdan iptal edilebilecektir.
3.7-yiikleniciye ödeme işlemi, him süreçler tamamlandıktan sonra orman Bölge Müdürlüğü'nce de
sonuçlanıp " İzin Olur"lannın olumlu veya olumsuz idareye yazı ile bildirilmesini mİiteakiben
gerçekleştirilecektir.
3.8_Yiiklenici işin yürütiilmesi esnasrnda " 2872 Sayıh Çevre Kanunu", "6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu", "4857 Sayılı İş Kanunu" ve "Orman Kanunmıın 1713 ve 18 inci Maddİlerinin
Uygulama Yönefoneliği" ne istinaden çıkarılan her ttirlü mevzuata uyınakla yühımlü olduğu için
çalışmalar sırasrnda oluşabilecek cezalann ödenmesinden, kaza, zaraı-ziyan ve kirlenmeleıden
sorumlu olacaktır.
3.9-İş bu şartııame üç (3) madde ve biı (1) sayfadan ibarettir.
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