
d) Korunan Alanlaı tlaritası,
e) Toprak Özellikleri Haritası

Yiiklenici benzeri bilgilerin tamamlanrnş olduğlmu veya kısa si,irede tamamlaııacağını kabul etrnektedir.3.2- Raporlar 3.i. madde'de belirtilen teknik d"t"yı;;;;;ıarg, u-sayiiu.utfıi"giı.-ı'çİ.ira"
hazırlanacak ve ilgiti makamlara teslim edilecektir.
Pğe Taııtım Dosyasında yöıetınelikte yer alan lo,iteIler çgrçevesinde uygunluk incelenmesi işlemleri
beş işgilnü içerisinde tamamlanır.
15 gün içerisinde inceleme ve değerlendirme gerekli olması durumunda ilgili kurumlardan görüşler
alınarak tamamlant.

çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı beş iş giinü içerisinde verilir.
Yukarıda belirtilen sürece kurum görüşlerinin alrnmasr ve çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafindan
istenebilecek diğer çalışmalann yapılrnası dahil değildir.
3,3-Resmi işlemlerle ilgiti tiiın yazışmalar idarece yapılacak olup, görüş yazılannın zamanındasonuçlandınlması için 1,iiklenici tarafından kurumlardan taklp 

"Jll"""lti..3,4-Yiiklenici tarafından hazırlanan dosyada herhangi Ui. el.Jll.İİt ,"y" ı.usur saptanırsa tamamlanmasıiçin yükteniciye iade edilecek ve bu durumda;ırş;;1;; t.n ıat,-ı,ŞriiÇ.ı'i*toır"Yüklenicinin sorumluluğuıda olacaktır. Yüklenici ;;.;; takip edilrnesi g"."ı."r- .*"çı"rır,zamanında sonuÇlanmaması ve aksaması yönünde idarece kanaat uyandığı takdirde hizrnet alımı işiIdare tarafındaı iptal edilebilecektb.

1,5- r.9, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletrnesi Müdürlüğü'ne ödenmesi gereken
Seçme Eleme Kriterleriıe Tabi Proje Bişvuru Bedeli/P.o;. n"J"İi ia-" tu-aia- u.şrİ""".rıİİ..
1,9-Y-ilqenic]y€ ödeme işlemi, tiim stıreçlerin tamamlanirasına müteakiben gerçekl"öii";"k;
3.7-Yiiklenici işin ytirütiilrnesi esnasında_ '' 2872 Sayı|ı Çewe Kanunu'', ,Ğıjı srvı, İİ İuğı,g, ,.Güvenliği Kanunu" ve "4857 Sayılı İş.Kanunu" ou i.tinud"n çıkanlan ier tıı.ıtı oıevzuit" 

"],."tı"yükümlü. olduğu için çalışmalar sırasmda oluşabilecek cezaıarın ödenınesinden, u*, ,*i-iy* u.kirlenmelerden sorumIu olacaktır
3.8_İş bu şartname üç (3) madde ve biı (2) sayfadan ibarettiı.
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ÇED PROJE TANTrIM DOSYASININ IIAZIRLANMASI l,E SONUÇLANDIRILMASI İŞi
niznmr ır,mn rrıorir şanrı.oıımsi

MADDEr-işiNroııtısu
Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Diyarbakır ili, Eğil ilçesi, Kazanh Mahallesi,
101 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alacak 2 adet GES için proje tanıtım dosyasının
hazırlanarak e_Çed iizerinden Çevre ve Şeh cilik İl Müdiirlüğüne sunulmasına yönelik dosya tanzim
ed,ilmesidir.

MADDE2-TANIMLAR
Bu şar{naınede geçen;

İdare : Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genet Müdürlüğünü,

Yiiklenici: Proje Tanıtım Dosyası'nı hazırlayacak firma; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alııunış

ÇED YETERLiK BELGESİ'ne sahip olması gerekmektedir.

MADDE 3- GENEL şARTLAR
3.1_ Raponm hazrlanması şlemleri, proje alaılannda yapılacak aıazi çalşmalanyla bElayacalıtır. Arazi

çalışmataım takiben ÇED Yönetneliğ doğnıltusuııda Proje Taıunm Dosyası haarlanacaknr. Proje sÜasında
yapılan arazi çalışnalaıı ve diğer çalışmalar ışığında genel olarak aşağıdaki çalışmalar Proje Tanıtım
Dosyasında yer alacaktır.

o Flora_faunaçalışmas1

. Genel Jeolojik Özelikleıin Belirlenmesi,

. Meteoroloj ik Özelliklerin Belirlenmesi,

. Topoğaf*KoşullarınBelirlenmesi

o yörenin Mevcut kirulik yiikiiniin Belirlenmesi

o sosyo Ekonomik Çewenin Özelliklerinin Belirlenmesi

. Faaliyetin Mevcut Çeweye Yapacağı Olumsuz Özelliklerin Belirlenmesi, (Atık su, Kah
Atılq Giirültil, Emisyonlar)

. Faaliyetin olumsuz Özellikterine karşı En Etkili ve Ekonoınik Önlemlerinin Belirlenmesi

Yukarda belirtilen konuları içeren Proje Tanıtım Dosyasr İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne
sunulacaktıı. Proje Tanıtım Dosyası, İl Çewe ve Şehiroilik Müdilllüğiiniin oluşturacağı inceleme

değerlendirme kjmisyonunda tanıtılarak gerekli aç*lamalar yapılacak, komisyonrın proje sahasında

yapacagı arazi çalışmalarına yiiklenici personeli katılrak gerekli açıklamaları yapacak ve kurumun

istediği değişiklikler yapıldıktan sonra nihai rapor makama teslim edilecektir.

Rapor kapsamuıü aşağda yer alan bilgi ve belgeler yüHeniciye teslim edilecektir.

1. Teknik Detaylarııı
2. Proje Alanı llaritası ve Koordinatlar
3. Tesiste kullanılacak makine ve ekipman özellikleri, adetleri

4. Proje alaııına ait vaziyet planı (Tesisleri gösterir)

5. Varsa proje için alınmış izin, onay ve nisatlar
6. Taabhütname ve İmza Shtilstl @ Çvıe ve Şehiıcilik Müdilrliiğü'ne sunulmak için)

7. Vekaletname

Rapor kapsamuıda aşağda yer alan bitgi belge ve haritalar yiikleniçi tarafiıdan temin edilecektir.

Vaziyet Plan
Jeoloji Haritası,
Deprem Tehlike Haritası,

a)
b)
c) 4#- w


