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zl6.05.2022
z20.11.198l tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kanunu i|e 22.02.2007 tarihli
1esmi gazetede yayınlanan "Belediye ve Bağlı kuruluşları iıe Mahatıı
Idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Stqndartlarına Dair Yönetmelik''
dayanak hazırlanan ve Diyarbakır su ve kanalizasyon İdaresi Genel
Müdiirlüğü organlannın görev ve yetkilerini,
ve işlemlerin
yürüttilmesinde takip edilecek usul ile esasları içeren ve karar ekinde
gönderilen Dıskı kuruluş, Görev, yetki ve Teşkilat yönetmeliği
tizerinde yapılan değişikliklerin kabulü.

iş

DiYarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün
2022153 nolu Yönetim Kurulu kararı okundu, gereği görüşüldü.

28.04 .2022

tarihli yazısı ile

20.11.l98l_tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kanunu i|e 22.02.2007 tarihli resmi gazetede
yayınlanan
'Belediye ve Bağlı kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve
standartlarına Dair
Yönetmelik" daYanak hazırlanan ve Diyarbakır Su ve Kanalizasyon idaresi
Genel Müdürlüğü

organlarının görev ve Yetkilerini,.iş ve işlemlerin yürütülmesinde takip edilecek
usul ile esaslan içeren ve

karar ekinde gönderilen DİSKİ Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkİlat yönetmeliği
üzerinde yapılan
değişikliklerin Belediyemiz meclisince onaylaırmast talep edilmektedir.

5393 saYılı BelediYe Kanunu'nun 45/2 ve 3l. maddesi.gereğince oluşturulan
meclisçe konu
üzerinde YaPılan görüŞmede;20.11.198l tarih ve 2560 sayılı İsı<İkaıİ"nu i|e 22.02.2007
tarihli resmi
gazetede YaYınlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare
Bırlİkleri Norm Kadro ilke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik" dayanakhazırlanarı ve Diyarbakır Su ve Kanalizasyo,
iJ-".iGenel
Müdürlüğü organlarının görev ve yetkilerİni,
ve
işlemlerin
yürütülmesinde
takip
edilecek
usul ile
İ§
esasları iÇeren ve karar ekinde gönderilen DİSKİ Kuruluş, Görev, yetki ve Teşkilat yÖnetmeliği
iizerinde
YaPılan değiŞiklikler iÇin; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin l3.maddesinin ( b ) ueİdine göre
!Y|ga YaPıldı. AYnı Yönetmeliğin 14. maddesine istinaden; yapılan oylamada meclis üyelerinin oy
birliği ile kabulüne karar verildi.
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DİyARBAKIR SU vE KANALizASyoN inı.nrsi
GENEL vıü»ünı,üĞü
KURULUş, çönrv, ynıxi VE TEşKiı,ar yöNprıvrnı,iĞi

niniNci nör,üvı
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE

1

{1)Bu Yönetmeliğin amacı,

20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su

ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunu Ek 5
inci maddesihiiki.imleri gereği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuş
müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Diyarbakır Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlfübirimleriningörev, yetki ve sorumluluklarını belirtmektir.

Kapsam

MADDE 2 a|) Bu yönetmelik, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi

Genel
Müdürlüğü organlarının görev ve yetkilerini, iş ve işlemlerin yürütülmesinde takip edilecek
usul ve esaslan kapsar.

Dayanak

MADDE 3 -(1) Bu yönetmelik,20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSrİ Kanunu ile
22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" htikümleri dayanak
alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE

4

{1) Bu yönetmelikte

adı geçen;

a)Kanun: 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanunu,
b) Büyükşehir Belediyesi

:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini,

c)İdarelDİSKİ: Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü,
ç)Genel Kurul: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi DİSKİ Genel Kurulunu,
d)Yönetim Kurulu: DİSKİ Yönetim Kurulunu,
e)Genel Müdür: DİSKİ Genel Müdüriinü,
ifade eder.

s il
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iriNci

göLüIvI

Kuruluş, Organlar ve Görevleri

Kuruluş

MADDE 5 {l) DİSKİ Genel Müdtlrlüğü Diyarbakır Büyiikşehir Belediyesine bağlı

olarak 2560 sayılı Kanun ve 04.05.1995 tarih, 22277 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 02.03 .|995 tarih ve 9516750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş kamu
ttlzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

Organlar

MADDE

6

-

(1)

DİSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır:

a)Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,

c)Denetçiler,
ç)Genel Müdürltik,

Genel Kurulun Oluşumu, Toplanma ve Çalışma Esasları

MADDE

7

- (|) Diyarbakır Büyfüşehir

Belediye Meclisi, DİSKİ Genel Kurulu olarak

görevli ve yetkilidir.

(2)Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde özel gtindemle toplanır.

(3)Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslanna ilişkin olarak, 2560 sayı|ı Karıunda
düzenlenmemiş hususlarda Belediye Meclisinin çalışma esaslan ilgili mevzuat hfüümleri
geçerlidir.
Genel kurulun Görevleri

MADDE 8 - (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a)Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
b)Yıllık yatınm planlarını inceleyerek karara bağlamak,
c)Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
ç)Personel kadrolannın ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yı|da 2
maaşı geçmemek izere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanrnı belirtmek.

d)Mayıs ayı toplantrsrnda Yönetim Kurulunun bir önceki

yıl

çalışmalanna ilişkin

faaliyet raporunu bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,

e)Su satışı ve kullanılmış sulann boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara
bağlamak,

flİki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
g) 10 yıldan fazlastireli veya 10 milyon Tl'den fazla bedelli kiralama, kiraya verne
veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,
ğ)Dava değeri 100.000 Tl-'nin üstiinde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını
kararlaştırmak,

h)Yurtiçi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

Jt1 [

2/32

ı)Yapılan çalışmalann bu kanun ve kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığın
karara bağlamak,

i)Yönetim Kurulunca

ön

incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara

bağlamak,

j)Diyarbakır Büyiikşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda
görüşülmesini önerdiği, diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

Yönetim Kurulunun Oluşumu

MADDE

9

- (1)Yönetim Kurulu

bir başkanlabeş üyeden oluşur.

(2)Büyilkşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Belediye Başkanının
bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
(3)Genel Müdür ile Genel Müdiir yardımcılanndan hizmette en eski olanı, hizmette
eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunrın tabii üyesidirleı. Yönetim Kurulunun diğer
üç üyesi Diyarbakır Büyfüşehir Belediyesi Başkanının teklifi ve Çevre Şehircilik Bakanının
onayı ile atanır.
(4)Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Siiresi dolanlar yeniden
atanabilirler.Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki
üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanlann DİSKİ'nin konusuna giren
teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmrş bulunmalan ve uzmanlıklanna
uygun yüksek öğrenim görmüş olmalan gerekir.
(5)Üyeler, Devlet Memurlanna ilişkin mevzuatta yer alan istisnalaı dışında, özel yada
kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, Kamu
İktisadi Teşebbüslerinin kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilenler asıl görevlerinden
maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve
yükümlüliikteri saklıdır. İzinli olduklan müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak
hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazanırlar, başkaca hiç bir
işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.

(6)Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıklan kurumlaıda ellerine geçen
ücretlerden daha az olursa" aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.
Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

MADDE l0 - (1)Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli gi,inlerde toplanrr.
(2)Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur.Kararlar oyçokluğu ile alınır.

Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafin oyu üstiin sayıhr.
(3) Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler.

(4)Yönetim Kurulu Genel Kurulca kaıarlaştınlan yatınmları kısıtlayrcı kararlar
alamaz.

yönetim kurulunun Görevleri

MADDE

11

- (l) Yönetim Kurulunun görevleri

şunlardır:
(2) Kuruluş aınacına uygun olarak DİS«İ'nin çalışmasına ilişkin esaslan tespit etmek
ve bunlann Genel Müdiirlükçe uygulanmasını izlemek,
3l Jl
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(3) Genel Müdiirliikçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına
ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
(4) Yıl içinde bütçenin madde ve fasıllarr arasında aktarma yapmak,
(5) Beş yılhk ve yıllık yatınm plan ve programlannı inceleyip Genel Kurula sunmak,
(6) Genel Müdürlfüçe önerilecek satm4 satın alma ve ihale işlemlerini karara
bağlamak ve her bütçe yılmda Genel Müdi,irliikçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira
bedellerinin üst sınınnr belirleyerek Genel Müdüe yetki vermek,
(7) Genel Müdilrlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
(8) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmalaıı
karara bağlamak,

(9) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürliikçe yapılacak

önerileri inceleyip karara bağlamak,
(10) 10 yıldan az si,ireli veya yılhk 10 milyon Tl'den az bedelli kiralam4 kiraya verme
veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdiire izin vermek,

(l1) Dava değeri 100 000 Tl-'nin altında olan davalann sulhen ortadan kaldınlmasıru
kararlaştırmak,

(12) Genel Müdi,irliikçe hazırlanan su satlşr ve kullanılmış sulann boşaltılmasına
ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
(l3) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli
önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanlan almak, yetkisi dışında olanlan ilgili kurum ve
mercilere iletmek,

(l4) Genel Müdiırün önerisi iizerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk
Müşaviri, Daire Başkanlan, Uzman, Tabip, Daire Başkan Yaıdımcılan, müdiirler, teknik

elemanlar, aıukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfı ve işten çıkarılmaları hakkrnda karar
vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalannı onaylamak,

(15) Geıektiğinde Genel kurulun olağanüstii toplantıya çağrılması konusunda

Diyarbakır Büyiikşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
(16) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konulan inceleyip karara bağlamak.

Denetçiler

MADDE

12

- (l)DİSKİ'nin

olan iki denetçi tarafından denetlenir.

işlemleri hizmet siireleri içinde sthekli olarak çalışacak

(2)Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en
az birinde yfüsek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az l0 yıl
görev yapmış olmak gerekir.

(3)Denetçilerin hizmet silreleri
seçilmeleri mtimkündiir.

iki yıl olup,

hizmet siireleri sonunda yeniden

(4)Denetçiler DİSrİ'nin çalışmalanna ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler,
aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlannı Genel kurula verirler. Raporun bir
ömeği de bilgi için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Aynca Genel Kurul
Mayls ayı toplantrsında Yönetim Kurulunun biı yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
(S)Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe
verilmesi zorunludur.

yFA üt

(6)Denetçilerin ücretleri, Devlet Memurlanna verilen birinci derecenin son kademesi
aylık tutannı (Ek Gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştınlır.
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üçüNcü söıüN{
Genel Müdürlük Teşkilatı

MADDE 13

-

(1) Genel Müdürlük;Genel Müdür, Genel Müdiir Yardımcıları,

Danışma Birimleri, Uygulama Birimlerinden oluşur.

Genel Müdür

MADDE

(I)DİSKİ Genel Müdiirü Diyarbakr Büytikşehir Belediye Başkanının
teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafindan atanrr.
14

-

(2)Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdiirlüğe atanacaklarda aranrr.
(3)Genel Müdiir, Kuruluş Kanununda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun,
tiiziik, yönetmelik, yönetim kurulu ve genel kurul kararlanna göre idareyi yönetir.

(4)Genel Müdür, Diyarbaiır Büyfüşehir Belediye Başkanının bulunmadığı
zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanhk eder.

(5)Teşkilat ve personel, Genel Müdüre bağlı olup birinci derecede emir ve görevleri
ondan ahrlar ve onun yönetimi altında bulunurlar.
(6)Genel Müdtiriin görevli, izinli veya raporlu olması halinde kendisine, yetki vereceği
Genel Müdi,ir Yardımcısı vekdlet eder.

(7)Genel Müdi,ir yetkilerinin bir kısmı genel hiikümler uyannca devredebilir ve geri
alabilir. Ancak, bu durum Genel Müdiirün sorumluluğunu kaldırmaz.
Genel Müdürün Görevleri

MADDE

15

-

(1) Genel Müdiirün görevleri şunlardır;

a)DİSKİ'nin 2560 sayılı Kanun hfüümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasrnı ve
yönetilmesini sağlamak,

DİSKİ'yi temsi| etmek,
c)Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatınm programlannı, bildnço
b)İdare ve yargı organlarında üçiincü kişilere kaışı

ve personel kadro taslaklannı hazırlayıp Yönetim Kuruluna suıımak,

ç)Bütçe, iş ve yatınm programları uyannca harcama yapmak,
d) 2560 sayıh Kanunun 23 iincü maddesine göre çıkanlacak yönetmeliğe uygun olarak

su satışına ve kullanılmış sulann uzaklaştınlması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp
yönetim kuruluna sunmak,

e)Gerektiğinde Yönetim Kurulu Karan ile kuruluşta yeni düzenlemeleı yapmak,

f)Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıklan ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki
dAhilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalan_ları
yönetim kuruluna sunmak,

g)Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlannı uygulamak,

ğ)Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurlan atamak ve işçi almak,
h)Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya
Genel Kurula sunmak,

-,tFu
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Genel Müdür YardımcıIarıntn Görev ve Yetkileri

MADDE

16 - (l)Genel Müdtir Yardımcılan hizmet alanı ile ilgili konularda ytiksek
öğrenim görmüş ve en az |0 yı| uzmanlık dallannda görev yapmış olmaları gerekir.

(2) Genel Müdilr Yardımcıları Genel Müdtirün teklifi üzerine Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Başkanrnın onayl ile atanırlar.

(3) Genel Müdür Yardımcılanna görev ve yetki devrinin idareye yaz/lı olarak
bildirilmesi ve duyurulması şarttır. Bu yetki ve görevler her zaman Genel Müdilr tarafindan
değiştirilebilir.
Danışma Birimleri

MADDE

- (l)

Genel Müdilrlüğün hukuki, ticari, teknik, organizasyon vb. işlerde
danışmanlık ve inceleme yapan birimlerdir.
17

(2) Danışma birimleri; İç Denetim Birimi, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk
Müşavirliğinden oluşur.
İç Denetim Birimi

MADDE

- (l)İç

Denetim Birimi görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a)Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılannı
değerlendirmek,
18

b)Kaynaklann etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler
yapmak ve önerilerde bulunmak,
c)Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
Ç)İdarenin harcamalannın, mali işlemlere ilişkin karar ve tasamıflannrn, .ımaç ve
politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlanna
uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,

d)Mali yönetim ve kontrol stireçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda
önerilerde bulunmak,
e)Denetim sonuçlan çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,
f)Denetim srrasında veya denetim sonuçlanna göre soruşturma açılmasını gerektirecek
bir duruma rastlandığında ilgili idarenin en üst amirine bildirmek,
g)İç Denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve
uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir,

ğ)İç Denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev
verilemez ve yaptınlamaz,

h)İç Denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye srrnar. Bu raporlar üst yönetici
tarafindan değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile mali hizmetler birimine
verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafindan en geç
iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir.
Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri

MADDE

19

-

(1) Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslan ile görev, yetki

Ft t,f

ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

,ft
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(2) Teftiş işlemlerinin Genel Müdürliik adına yürütülmesi nedeniyle istenecek bilgi,
belge ve görüşler danışma ve uygulama birimleri tarafindan en kısa zamanda Teftiş Kurulu
Başkanlığına ulaştınlır.
(3) Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır;

a)Genel Müdürlfüçe Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen soruşturma emirleri
uyannca gereklİ soruşturmayı yapmak, sonuçlandırarak rapor halİnde Genel Müdürlüğe tevdi
etmek,
b) Müfettişlerin araştıITna ve soruşturma işlerini yapmalannı sağlamak,
c) İnceleme

ve araştrrma sonucu elde edilen soruşturma raporlannı esas ve

usul

bakımından inceleyerek sonuçlarına göre gerekli işlemleri yapmak,
ç) İnCeleme ve soruşturmalarda gerekli

gizliliği ve titizliği temin etmek,

d)Teftiş ve soruşturma işleri ile ilgili önemli bilgileri, bunlardan alınan neticeleri ve
alınması gereken tedbirleri yıllık olarak Genel Müdürlüğe bildirmek,
e)

Başkanlık

sağlamak,

ile ilgili

evrak ve dosyalann düzgtin şekilde muhafaza edilmesini

f) Başkanlığın kırtasiye gereksinimini saptamak ve temin etmek,

g)Başkanlığın yıllık kadro ve bütçe tasanlannı hazırlamak,

ğ)Emrinde çalışanların

yıllık ve

mazeret

aksatmayacak şekilde düzenlemek,

izin taleplerini birimin iş

akışını

h)Biriminde gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmak, tespit edilen aksaklıkların
giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,
ı)Birimin en üst yöneticisi olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
gereğince sahip olduğu görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
i)Bu yönetmelik ve diğer mevzuat ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Genel Müdürlfüçe verilecek diğer görevleri ifa etmek,

Hukuk Müşavirliğinin Görevleri

MADDE 20 - (1) Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esasları ile görev, yetki

ve

sorumlulukları ayn bir yönetmelikle belirlenir.

Müşavirliği işleri, süreli olduğundan, Hukuk Müşavirliğince istenecek bilgi,
görüşler
belge ve
danışma ve uygulama birimleri tarafindan en kısa zamanda Müşavirliğe
ulaştırılr.
(2) Hukuk

(3)

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Kurumun faaliyetlerinin yasalar, tüzükler, yönetmeliklere uygunluğunun sağlanması

açısından kurum İçi hukuk danışmanlığı süreçlerini yönetmek, kurum genelinde yönetici ve
çalışanların yasal ytikümlüli.iklerini karşılayacak yetkinliğe ulaştırılmasını sağlayacak
bilgilendirme yöntemlerini kullanmak, yasal mevzuatta oluşan değişikliklerin kurum
genelinde ilgili birimler tarafindan anlaşılmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmek,

uİ

b) Genel Müdtirlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında

mütalaa
vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yürütmek. Genel Müdi.ire müşavirlik yapmak,

ff Ft^
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c) Hukuk Müşavirliğinin çahşmalannı birimin en üst yöneticisi olarak diizenlemek,
yönetmek, müşavirlik içi talimat yayınlamak, müşavirliğin çalışma usul ve esaslarını mevzuat
çerçevesinde belirlemek,
ç) Hukuk Müşavirliğinin görev aynmınl belirlemek, yetkilerinin bir kısmını gerekli
gördüğiinde hukuk müşavirlerine devretmek iizere makam onayına sunmak,
d) Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin
vekili olarak, adli, idari ve mali kaza mercileri ile Hakem veya hakem heyeti nezdinde takip
etmek ve sonuçlanmasrnı sağlarnak, bunların dosyalannı diizenlemek, kayıtlannı tutmak,
e) Davayı kabul, davadan vıızgeçme, feragat ve sulh teklifleri ile temyiz ve itirazdan
vazgeçmeyi gerektiren durumlard4 Genel Müdürlüğe görüş bildirmek, Yönetim Kurulu ve
Genel Kurul kararlarına göre gereğini yapmak,

f) Hizmetin iyi işlemesi için gerekli gördüğü diizenlemeleri yapmak, tespit edilen
aksaklıklann giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,

g) Hukuk Müşavirliği tarafından hizmet alma suretiyle iş verilmesi halinde bu
awkatların çalışmalannı takip ve koordine etmek,
ğ) l inci Hukuk Müşavirinin katılması gereken komisyonlara iştirak etmek,
h) Kurumun görevleri hakkında, ilgili daire başkanlıklarınca hazırlanan tiiziik,
yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek,

ı) Karar ittihazı için Yönetim Kuruluna

sunulacak teklif ve tasanlan inceleyerek,
gerekirse hukuki neticeleri hakkında Genel Müdiirlüğe yazılı veya sözlü bilgi vermek,
i) Kurumun faaliyetlerinde hukuki aksaklık tespit edilmesi halinde, Genel Müdiırlüğe
bilgi vermek ve konulı.ı ilgili birim amirine iletmek,

j) Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak, hüuk müşavirliğine intikal
etmiş raporlar hakkında, gerekli kanun yollanna başwrmak.

k) Genel Müdiirlüğe gelen her türlü adli tebligatı almak, tebliğlerin

hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak,

cevaplannı

l) Biriminin en üst yöneticisi olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu gereğince sahip olduğu görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

m) Biriminin konulan ile ilgili olaıak yargı ve idari merciler gibi tiim kamu hukuku
kişileri ve özel hukuk gerçek ve tiizel kişileri ile yazışma yapmak,

n) 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazhklannda Arabuluculuk Kanunu uyannc4 idareyi
temsilen arabuluculuk görüşmelerine kaülmak veya katılacak Aıukat ya da Hukuk Müşavirini
belirlemek.

o) Toplu İş Sözleşmesi miizakerelerine katılmak ve Toplu İş

uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek,

Sözleşmelerinin

ö) Birimine gelen evrakr, gereği yapılmak iizere hukuk müşavirine, aıukata veya
personele havale etmek,

p) Dava ve icra takipleri ile sair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çahşma

raporu

düzenleyerek, Genel Müdi,irlüğe sunmak,

r) Kamulaştırma, tesis, hak ve imtiyazlaıla ilgili her tiirlü çalışmalarda, talep iizerine,
ilgili dairelere, Genel Müdiirliik üzerinden huküi görüş bildirmek,
s) Önleyici hukuk kültüriinün kurum genelinde yerleşmesini sağlamak, bu doğıulfuda
talep üzerine hukuki danrşmanlık yapmak,

,rCü

l,
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Yazılı veya sözlü talimatlarla; hul«ık müşavirleri, aıııkatlar ve diğer tiim çalışanları
görevlendirmek ve yönlendirmek, verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, görevlerin tam
ş)

olarak yapılıp yaprlmadığmı denetlemek,

t) Abone İşleri Dairesi Başkanhğınca takibi neticesinde, tahsili miimkiin olmayan
DİSKİ alacaklannın, Abone İşleri Daire Başkanlığı ile eşgüdiimlü olarak icra yoluyla tahsili
işlemlerini yürütmek, gerektiğinde bu işlemleri serbest avukatlar vı§ıtasıyla
yapmak/yaptırmak,

u) Bu yönetmelik ve diğer mevzuat ile verilen görevleri yapmak ve

yetkileri

kullanmak. Genel Müdiirlükçe verilecek diğer görevleri ifa etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimleri
Hizmet Birimleri

MADDE 2l - (l) Ana hizmet birimleri,

İdarenin temel görevlerini yerine getirmek
iizere planlam4 pğelendirme, tesis kurm4 inşaat, işletme, dağıtlm, tahakkuk, tahsilAt, insan
kaynaklan ve mali hizmetler gibiişleri yerine getiren veya getirilmesini sağlayan birimlerdir.
(2) Hizmet
a) İnsan

birimleri;

Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkarılığı

b) Stratej i Geliştirme Dairesi Başkanlığı
c) Abone İşleri Dairesi Başkanhğı

ç) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
d)

Bilgi İşlem Dairesi Başkanhğı

e) Müşteri

Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

f) İşletmeler

1

.

Bölge Dairesi Başkanlığı

g) İşletmeler 2.Bölge Dairesi Başkanlığı
ğ) Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
h) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

ı) Yatınm ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
i) KarıalizasyonDairesi Başkanhğı

j) Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
k) Özel Kalem Müdürlüğü

ile Daire Başkanlıklanna Bağh Müdiirliiklerden ve bunlara bağlı alt birimlerden oluşur.
(3) Hizmet

birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklan iç yönergelerle dtizenlenir.

İnsan Kaynak|arı ve Eğitim Dairesi Başkanhğı

MADDE 22 - (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve

sorumlulukları şunlardır:
a)Kurum strateji ve politikalan ile uyumlu bir şekilde, Kurumun insan kaynakları
politikalannın belirlenmesi ve bu doğrultuda modem insan kaynakları yönetimi teknik ve
sistemlerinin kurum genelinde yerleştirilmesi, çalışan bağlıhğını ve motivasyonunu artıracak
sistem ve programlann etkinleştirilmesini sağlamak,

,r
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b)Memur, işçi, sözleşmeli ve şirket personeli statüsilne tabi personelin atama, terfi, yer
değiştirme ile ilgili kararlannı uygulamak, kadro cetvellerini hazrlamak, özlfü işleri ile ilgili
bütün işlemİerin diizenli bir şekilde yiirütiilmesini sağlamak,
c) Çahşanlara verilecek ayhk ücret, ikramiye, fazla mesai, ücretli izin vb. ödemelerin
tahakkuk ettirilmesini ve bordrolannın hazırlanmasını sağ|amak,

iş

sözleşmesi görüşmelerine katılmak, sözleşmeyi uygulamak ve iş
ulıışmazlıklannın giderilmesi çalışmalannda yer almak, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili

ç)Toplu

bütün işlemlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

d)Disiplin ve eğitim kurullannın oluşumu, işleyişi ve kararlannrn uygulanmasmı
sağlamak,

e)Eğitim politikası, eğitim stratejilerinin oluşturulması ve yiirütiilmesi için Eğitim
Kurulunu kurmak, Kurulun çalışma şeklini ve üyelerin kimlerden oluşacağını Genel
Müdürliik Makamının Onayı ile belirlemek,
f)Kıırumsal aidiyetin oluşturulması ve geliştirilmesi yönünde personelde ilgi ve istek
uyandırmak, moralini yükseltmek ve performansınl arttırmak amacıyla kurum içerisinde ve
dışında personelin beraber hareket edebilecekleri kulüpleri oluşturmak, Kurumun stratejik
amaçlannı gerçekleştirmeye yönelik pğe fikirleri ile ilgili ödüllendirme sisteminin kurulması
için çahşmalaı yaparak önerilerde bulunmak,
g)Kurum genelinde işçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarının geliştirilmesi, bu
politikalar ile uyumlu bir şekilde işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını etkinleştirmek,
İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve
düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çahşma ortamı gözetimi konusunda birimindeki iş
güvenliği uzmanı tarafindan rehberlik yapılarak öneriler hazırlamak,
ğ)Kurum içinde oryantasyon ve rotasyon planlamaları yapmak suretiyle yetkinlik
gelişimini sağlamak, ilgili prosedtirlerin oluşturulmasını sağlamak. Kurum içinde eğitim
kadroları oluşturmak suretiyle özellikle teknik yetkinlik ve uzmanlık gelişimini sağlamak,
h)Ortaöğretim ve Üniversite öğencilerinin staj işlerini yürütmek,

ı)Dış kurumlardan, kuruluşlardan, şirketlerden ve vatandaşlardan gelen evraklar
kontıol edildikten sonra Elektronik Belge Yönetimi Sistemi ile ilgili birimlere göndermek,
birimler tarafından verilen cevaplan veya yazışmaları elden veya posta yolu ile ilgililerine
göndermek,

i) Arşiv

yönetmeliği doğrultusunda Kurum evraklannın elektronik ortamda
arşivlenmesini sağlamak. Kurum veri tabanı ve arşiv yönetimi politikalan doğrultusunda
DİSKİ'ye gelen ve kurum içinde gerçekleştirilen faaliyetlerden oluşan veya kurum dışrna
iletilen basılı ve dijital evraklann fiziki arşiv yönetimini yapmak. EBYS -Elektıonik Belge
Yönetimi- ile evrak akışını sağlamak. Arşiv ve doktimantasyonun usul, esas ve teknolojiye
uygun yönetimini sağlamak,

j)Yönetim Kuruluna gidecek yazılann hazırlanması, düzenlenmesi ile yönetim kurulu
toplantılannrn organize edilmesi ve alınan kararların ilgili birimlere ulaştınlmasını sağlamak,
k)Genel Müdürlüğiimiiz biiırıyesinde yılda iki kez Mayrs - Kasım aylannda yapılan
olağan genel kurul çalışmalan ile ilgili tüm hazırlıkları kurum nezdinde yapmak, genel kurul
sonrası çıkan kararları ilgili birimlere dağıtmak,
l)Gerektiğinde Özel Kalem Müdiirlüğiiniln iş ve işlemlerini yürütmek,

fAl,
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m) Bağlı Şube Müdiirliiklerinin çalışmalannı planlamak, kontrol etmek

ve

denetlemek,

n)Kanun, tiiziik, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek
görevleri zamanrnda ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığ

MADDE 23

-

(l)Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve

sorumluluklan şunlardır:
a)İdarenin stratejik plan ve performans programrnın hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlannın konsolide edilmesi çalışmalannı yiirütmek. kurumun stratejik plan ve hedefleri
ile uyumlu tanımlanmış olan birim bazındaki faaliyet ve programlann Performans Bütçe
Tebliğine uygun olarak bütçe modültine aktarmak. Kurumun bütçesini tiim birimlerle işbirliği

yaparak zamanında hazırlamak ve kontroliınü yapmak, bütçenin işleyişini izleyerek,
gerçekleşmeleri takip etnek, raporlamak, bütçe sapmalan konusunda gerekli önlemlerin
zamanında alrnmasını sağlamak,
b) İzleyen iki

ylın

bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
Performans Programına uygıın olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu
izlemek ve değerlendirmek,

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı

harcama progrİıml hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak,
ç) Bütçe kayıtlannı tutmak, bütçe uygulama sonuçlanna ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
d) Kurumun Stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

ve

sonuçlannın konsolide edilmesi çahşmalannı yiirütmek.

ik

stratej
hedeflere bağlı
performans programının gerçekleşme dtizeyini, periyodik olarak izlemek, ölçümlemek, hedef
gerçekleşme ve sapmalannı nedenleri ile birlikte ilgili tüm birimlere ve üst yönetime

raporlamak,

e) Kurum misyon ve vizyonunun oluşfurulması ve gerçekleştirilmesine, kurum imajı
ve kültiirünün kuwetlendirilmesine ve korunmasına yönelik stratejik, operasyonel ve finansal

faaliyetlerin etkin ve verimli yönetilmesine, uygulanmasına ve izlenmesini sağlamak,
f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlannr da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
g) İdarenin yatınm programrnın hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatınm değerlendirme raporunu hazırlamak,
ğ) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak,
h) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. Kurumun ön mali kontrole tabi; gelir, gider,
varlık ve yiikümlülüklerine ilişkin tiim mali karar ve işlemlerinin; kurumun stratejik planı,
performans bütçesi, bütçe tertibi, kullanıtabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman
progr.ımı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hi,ikiimlerine uygunluğu ve
kaynaklann etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontroliinü
yapmak,

bir iç kontrol sisteminin kurulması, standartlannrn uygulanması ve
geliştirilmesini sağlamak. Risk ve performans ölçi,im kiterleri dikkate alınaıak iç kontrol
süreçlerinin işletilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
ı)Etkin

l,
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i)

Idarenin ilgili yılın bir önceki yılla karşılaştırmalı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporunu hazırlamak,
j) Müasebe kayıtlannın muhasebe standartlanna ve mevzuata uygun tutulmasrnı ve
izlenmesini, kanuni ödemelerin siiresi içinde yapılmasını sağlamak, bilanço kar ye zaraı
hesaplarını çıkarmak, bunlara ait kanuni ve yardımcı defterlerin tutulmasını sağlamak,
k)Kurumun finansman ve nakit akış planlamasını yapmak, mali kaynaklann etkin ve
verimli kullanılmasını sağlamak, kurum alacaklarının zamanında tahsili için ilgili birimlerle
işbirliği ve koordinasyon içerisinde çahşmak, kurumun finansman ihtiyacını tespit etmek,
ıesmi ve özel bankalardan ve yurt dışl finans kuruluşlanndan sağlanan kedi işlemleıini
aksatmadan sürdiirmek,

l) İlgili

mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve

alacaklannın tahsil işlemlerini yürütmek,
m) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanhk yapmak,

n) Yönetim Kuruluna,resmi kurumlara ve 3. şahıslara bildirilen mali tabloları ilgili
kanun ve mevzuatlara uygun olarak hazırlamak, mali tablolann hatasız ve zamanında ilgili

yerlere gönderilmesini ve mutabakatlannı sağlamak,
o) Daire BaŞkanlığı ile ilgili yönetmelik, prosedür ve talimatlardaki değişiklikleri
hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak,

O) İdarenin mülkiyetinde veya kullanrmında bulunan taşlnır ve taşınmazlara ilişkin
icmal cetvellerini diizenlemek,
p) Bağlı Şube Müdürliiklerinin çahşmalarını planlamak, kontrol etmek ve denetlemek,
r) kanun, tiizük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek
görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

Abone İşteri Dairesi Başkanlığı

MADDE 24 - (l)Abone işleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklan
şunlardır:

DİSKİ misyon, vizyon ve stratejileri doğrultusunda abonelere sunulan su ve kanal
hizmetlerinin abone ilişkileri yönetimini yapmak,
a)

b) Gelişen ve değişen şartlar, kanıın ve karamameleri dikkate alarak su ve atık su
tarifelerini hazırlamak ve Genel Müdiirlfü onayı ile kamuolıına dulurumunu ve l(urum

genelinde uygulamaya alınmasıru sağlamak,

c) Ttirn ilçelerde abone hizmetleri

faaliyetlerini yürütmek. Abone hizmetleri

konusunda yönlendirme, kontrol, koordinasyon ve destek sağlamak,

ç) Bağlı bulunduklan Şube Müdi,irlfüleri bi,inyesinde yürütülen tiim yeni

abone

edinme, tahakkuk, borç izleme ve tahsilat, endeks okuma, sayaç hareketleri vb. abone
hizmetlerine ilişkin olarak strateji geliştirmek, Şube Müdürleri ile koordineli bir şekilde hedef
oluşturmak, faaliyet ve projeleri belirlemek, Abone Hizmetleri performansını izlemek ve
sonuçları raporlamak,
d) Abone memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak abone edinme, tahakkuk, tahsilat,
faturalama, saha hizmetleri vb. gibi abone odakh siiıeçleri yönetmek,

e) Kurumun asli görevi olan su ve atık su hizmetlerinin abone özelinde yönetimine
destek vermek ve bu hizmetlerin satışını etkinleştirmek,

PAl^b
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f) Abonelerin su ve atık su bedellerinin tahakkuka bağlanması ve tahsili için gerekli
çalışmalan yapmak, sayaç okuma sürecini kontrol etmek, arızah sayaçlar için sayaç
muayenelerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması ve kontroltiniin yapılması. Süreçlerle ilgili
itirazlann çöziimleme si.irecinin etkin bir şekilde yönetimini sağlamak,
g) Yilksek tfüetİm abonelerİnİn tahakkuk, tahsilat ve kontrol görevinin yiirütiilmesini
sağlamak, faaliyetlerin kontrolü ve iyileştirilmesine yönelik aksiyonlann alınmasını sağlamak,

ğ) Abone tahakkuk ve tahsilat yöntemlerinin geliştiritmesini sağlamak, abonelere
tahsilat konusunda yeni teknik ve yöntemler ile hizmet ulaştınlmasmr sağlamak. Mevcut
teknik ve teknolojileri siirekli geliştirmek,

h) Takside bağlanan su ve hizmet bedeli alacaklannın veriien yazılı talimata uygun
olarak taksit işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Tahakkuk ve tahsilat konuları ile ilgili
istatistiki bilgilerin hazırlanmasını sağlamak. Tahsil edilemeyen alacaklan en aza indirmek ve
bunlarla ilgili fikir yiirütmek. Tüsilıit yapan birimlere düzenli aralıklarda yapılan kontrollerin
sonuÇlannı değerlendirmek ve gerekli durumlarda diizeltici/önleyici faaliyetler başlatmak,

ı) Abonelerin tiiketimlerinin tespitine ilişkin değişik|iklerin izlenmesini ve

bilgilerin kayıtlara geçirilmesini ve raporlanmasını sağlamak,

doğru

i) Abone sayaç okuma siirecini kolaylaştracak önlemlerin alrnmasını sağlamak. sayaç
okuma ile ilgili itirazlan çöziim|emek. Gerektiğinde sayaç okuma faaliyetini yerinde kontrol
etmek,

j)

Tahakkukunu takiben arızalı sayaç listelerini en kısa si,irede sayaç muayene
işleminin yapılmasını sağlamak,

k) Kayıp kaçağın azaltılması, abone saylslnın artınlması, fafuralama ve tahsilatın

artırılması gibi bir çok alanda birimlerin performansını takip etmek ve iyileştirici tedbirlerin
alınmasını sağlamak,

l) Aboneliklerin tesisi veya kapatılması,söz konusu olduğunda içme suyu Dairesi

Başkanlığı eliyle ana hattan abone bağlantllannın yaprlması ve iptal edilmesini sağlamak,

m) Kayıp kaçağın azaltılmasına yönelik olarak abone keşifleri yapmak, bu doğrultuda
abonelik tesisi ve idari işlemlerin başlatılmasını sağlamak,
n) Kendisine bağ|ı böliim ve birimlerin tüm fonksiyonlanna ilişkin kısa, orta ve uzun
vadeli politikaları belirlemek ve birimler arasında amaç birliği yaratarak tanımlanan hedeflere
sağlamak,

o) Kendisine bağlı birimlerin verimliliğini arttırmak amacıyla kuıum ve

kamu

kaynaklannın optimum düzeyde kullanımını sağlamak,

ö)Kendisine bağh birimlerin stratejik p|anlama sürecinin bütçe siireci ile entegrasyonu
ve performans bütçe uygulamasının kurum genelinde etkin uygulanmasını sağlamak. Kurum
stratejileri ile uyumlu bir şekilde kendisine bağh böliim ve birimlerin performans bütçegerçekleşen takibinin ve gerekli durumlarda performans bütçe revizyonunun yaprlmasını
sağ[amak,

p) Kurumun stratğik planı doğrulfusunda kendisine bağlı birimlerin yönetmelikleri,
yıllık bütçe, beş yılhk plan ve yılhk yatınm programlarrnı hazırlamak,
r) Kendi sorumluluk alanında yurt içi ve yurt dışında diğer kurum ve kuruluşlar ve
üçüncü taraflar nezdinde DİSKİ'yi temsil etmek ve üst düzey ilişkiler geliştirerek kurum
imajını güçlendirmek,

A

13l32

s) Daire Başkanlığı yönetimi ile ilgili yönetmelik, prosediir ve talimatlara ilişkin
değişiklik ihtiyaçlarını belirlemek ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek çalışmalar için
Müdiirlerini görevlendirmek,
ş) Daire Başkanlığı ile ilgili yönetmelik, prosediir ve talimatlardaki değişiklikleri
hazırlamak ve Yönetim Kurulu'na sunulmasını sağlamak,
t) Kendisine bağh birimler genelinde üçiincü şahıslarla./kurumlarla olan anlaşmazlık
durumlannda Hukuk Müşavirliği ile koordineli çalışmak,
u) Kendisine bağh birimler genelinde siireçlerin işleyişlerini etkileyen komisyon ve
kurullara başkanlık etmek,

ü) Astlarının kariyer planlannı dikkate alarak bireysel performanslannı periyodik
aralıklarla değerlendirmek ve böylelikle kişisel ve yönetsel gelişim ihtiyaçlannı tespit etmek
ve ikmalini sağlamak,
v) Daire Başkanlığı biinyesinde çalışanlann 3 Şahıslar ile olan ilişkilerinde ve görev
alanına giren diğer konularda iş sağlığı ve güvenliği hususundaki tedbirlerin alırunasını
sağlamak,

y) Takibi

neticesinde, tahsili miimkün olmayan DISKİ alacaklannın, Hukuk
Müşavirliğine gönderilmesini;Hukuk Müşavirliğinin gerek kendi birimindeki aıı*atlar
gerekse serbest awkatlar aracılığıyla yapacaklan iş ve işlemlerde -icra takibi, dava açılması
vs.-koordineli çalışılmasını sağlamak.
z)Bağlı Şube Müdiirlüklerinin çalışmalannı planlamak, kontrol etmek ve denetlemek,
aa)Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek
görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 25

-

(1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki

ve

sorumlulukları şunlardır:
a)Kurum genelinde planlaması yaprlan satın almalann idari ve teknik yönetimini
yapmak, tedarikçi seçme ve değerlendirme, tedarik yönetimi sistemlerini ve siiıeçlerini
tanımlamak, etkin olarak uygulanmasını sağlamak,
b)Satın alma ve ihale süreçlerini yönetmek, satrn alma konusuna göre ilgili birim
teknik ekiplerini içerecek şekilde komisyonlan kurmak,
c)Doğrudan temin ile ilgili her türlü işleri yiirütmek,
ç)Sözleşme gereğince ilişiği kalmayan işlere ait teminat mektuplannın iadesi için
gerekli işlemleri yaparak tedarikçi bankasrna gönderilmek veya tedarikçiye iade edilmek
üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirmek,
d)Sözleşme hükiimlerine ilişkin olarak bilgi isteyen kuruluşlara gerekli bilgileri
vermek, yargıya intikal etmiş işlerde, bilirkişi raporlan hususlannda gerekli bilgi ve belgeleri
temin etmek,

,*
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e)İhale dokiimanlarını hazırlattırarak diğer Daire Başkanlıklarından gelen işler için
ihale komisyonu kurmak, ihale sürecini başından sonuna kadar takip ederek ihale sonucuna
göre işin sözleşmesini yaptırıp ilgili daire başkanlığına bildirmek,
f)Kurumun ortak kullanılan mal ve malzemelere ait ihale, ithal gümrük işlemlerini
yapmak ve bu malzemelerin nakliye ve sigorta işlemlerini yürütmek,
g)Satın alınan malzemenin ambarda stoklanması ve saklanmasını sağlamak,
ğ)Satın alma, satma ve ambar işlerine ait kayıtları tutmak,
h)İdarenin stok politikasını tespit ve takip etmek, ihtiyaç fazlası yeni malzemeleri ve
kullanma imk6nı kalmayan hurda malzemelerin satılmasını sağlamak,
ı)Genel Müdtirlüğümüz Hizmet binası ve bahçesinin temizlik ve bakımının
yapılmasını sağlamak,

i)Genel Müdürlük hizmet binasındaki Elektrik, sıhhi tesisat, iklimlendirme

sistemindeki bakım ve onanm çalışmalarının, temizlik hizmetleri ve bahçe işlerinin, düzenli
ve etkin bir şekilde yapılması için gerekli organizasyonu sağlamak ve kontrolleri yapmak,
j)İdarenin; mülkiyetinde, kullanımında, sorumluluğu veya tasamıfu altındaki; eğitim
faaliyetlerinde kullanılan veya eğitim maksatlı faaliyetlere tahsis edilen eğitim tesis, bina ve
yapılannın, sosyal tesislerinin, merkezi ana hizmet binalanndaki mutfak, yemekhane, çay
ocaklan ve kantinlerinin yönetim ve işletmelerini ilgili mevzuat hüktimleri ve uygulama
standartlan çerçevesinde İdarenin ilgili birimleri ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde
yapmak, yaptırmak,
k) Gerektiğinde Özel Kalem Müdtlrlüğünün iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,

l)Bağlı Şube Müdürlüklerinin çalışmalannı planlamak, kontrol etmek ve denetlemek,
m)Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek
görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

MADDE 26

-

(|) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklan

şunlardır:

a) Kurumun iş ve işlemlerinin

otomasyona geçirilmesi işlerini yapmak veya
yaptırmak. Otomasyon sistemindeki uygulama yazı|ımlarının birimlerin ihtiyaçlarına göre
sürekli giincellenmesini sağlamak. Merkezi otomasyon sisteminde oluşan donanım ve yazılım
problemlerini çözmek, işler halde tutmak. Otomasyon sistemi veri tabanının otomatik
güncellenmesini sağlamak, belirli periyotlarla yedeğini almak, korunmasını sağlamak,
b) Kurum işlerinin kapasite ve niteliklerine göre bilgisayar donanım ihtiyacını tespit
etmek ve gerekli donanımları temin etmek, kurmak veya kurdurmak,
c) Kurumun iş ve işlemleri için ihtiyaç duyulan yazıIımları yapmak, yaptırmak veya
tedarik etmek. Yazılımların birimler tarafından kullanımı için gerekli eğitimleri vermek veya
verdirmek,
ç) Kurumun tüm birimlerindeki bilgisayar ve çevresel donanımlarının UPS dahil tamir
bakımını yapmak veya yaptırmak,
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d) Kurumun tiim birimlerindeki Bilgisayar Teknolojisi -BT- alt yapılannı kurmak veya

kurdurmak ve bunlann devamlılığını sağlamak. Mevcut ağ sistemini çalışır halde tutmak,
çıkan sorunlan gidermek,birim|erin ihtiyaçlanna göre yeni ağ sistemi kurmak ve çalışır hale
getirmek,
e) Veri güvenliğini sağlamak ve güvenlik politikaları oluşturmak. Veri güvenliğini
milli güvenlik politika ve standartlanna uyumlu hale getirmek ve uygulamak. veri girişleri,
raPorlar, faturalar vb. operasyon işlemlerinin aksamadan dtizenli olarak yürütiilmesini
sağlamak,

f) kurumun iletişim, veri

tabanı, intemet, donanrm, birimlere yönelik her ti,irlü
yazllım, paket program altyaplsınrn tespiti ve ana|izi, tat'üfı, planlanması, teknoloji seçimi,
temini, yeni teknolojilerin takibi ve sisteme adaptasyonu, bakım ve işletilmesini yapmak,
sistemlerin standartlarının oluşturulmasınr sağlamak,

g) Kurumun ihtiyacı olan her tiirlü haberleşme sistemlerinin temin ve tedarikini
yapmak, haberleşme altyapılannı oluşfurmak, işletmek, sunmak, bu sistemlerin bakım
onanmınr yapmak veya yaptırmak,

ğ) Kurumun e-devlet kavramı içerisinde tam bir elektronik iş akışının sağlanması için
gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmak,

h) Bilgi işlem altyapısı ile ilgili birimlerin gerekli elektronik sistem, yazılım ve
donanım ile ilgili taleplerine gerekli desteği sağlamak. Birimlerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar
donanrmlarının teknik özelliklerini belirlemek ve satm alma sırasında gerekli kontrolleri
yapmak,

ı) Arşiv

yönetmeliği doğrultusunda I(urum evraklannm elektronik ortamda
arşivlenmesini sağlamak. kurum veri tabanı ve arşiv yönetimi politikalan doğrultusunda
Dıski'ye gelen ve kurum içinde gerçekleştirilen faaliyetlerden oluşan veya kurum drşına
iletilen basıiı ve dijital evraklann dijital arşiv yönetimini yapmak. EBys -Elektronik Belge
yönetimi i|e evrak akışıru sağlamak. Arşiv ve dokiimantasyonu usul, esas ve teknolojiye

uygun yönetimini sağlamak,

i) CiMER -Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi- Aracılığı ile Genel Müdürlüği,imiiz
gelen tiim evraklann ilgili birimlere aktanmını sağlamak,

e

j)Kurumun web sitesinin içerik yönetimini ve giincelliğini sağlamak,
k) Bilgi Teknolojisi alanrnda sürekli araştırma yaparak güncel gelişmeleri takip
etmek, DİSKİ'ye uyarlanabilecekler için proje geliştirmek ve Genel Müdiirlüğe önermek,
l)Bağh Şube Müdürltiklerinin çalışmalannı planlamak, kontrol etmek ve denetlemek,
m)Kanun, tiizük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek
görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığ

MADDE 27

-

(|) Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığının

görev, yetki ve sorumluluk|an şunlardır:

a) İdare hakkında halkrn istek, fikir, öneri ve değerlendirmelerini almak için veri
toplama yöntemlerinin kullanılarak -anket, gözlem, görüşme vb.- elde edilen verilerin analiz
edilmesini ve rapor hazrrlanmasmı sağlamak,

ilf

b) Belirlenen politika ve shatejiler çerçevesinde DİSKİ'nin kurum kimliğinin dış
çevreye doğru yansıtı|masına ve DİSKİ'nin imajırun doğru ve olumlu algılanmasına katkıda
bulunmak,

,r

16/32

c) Hizmetlere ilişkin olarak Kurum tarafından alınan kararlan yazılı, görsel ve işitsel
medya kanallarıyla paydaşlara duyurmak,
ç) Yazılı ve görsel basında DİSKİ'nin su ve atrk su yönetimi sektörtlyle ilgili çıkan
haber ve yorumlan medya ajanslanndan takip etmek, ilgili birimler ve tiim çahşanlar ile
paylaşmak, gerekli görülen haberleri web sitesi ve Kurum basrh yayınlannda kullanmak,
d) Kurum :ımaç ve politikalan ile uüumlu, abone bağlıhğını ve memnuniyetini
artıracak, sosyal sorumluluk projeleri ve organizasyonları planlamak ve uygulamak,
e) Web sitesi ve intranet içeriğini oluşturmak, takip etmek, geliştirmek, haber
niteliğindeki tiirn bilgilerin kurumun web sitesinde yayınlanmasını sağlamak,
f) Genel Müdiirlüğiln kitle iletişim araçlanyla iletişimini sağlamak, hizmetlerinin
yansıtılmasın4 halka duüurulmasma ilişkin beyarıatları hazırlamak,
g) Kıırumu resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde, tedarikçi ve taşeron şahıs ve firmalar
nezdinde temsil etrnek,
ğ) Alo 185 üzerinden gelen öneri talep ve şikdyetleri dinleyerek kayt oluşturup ilgili
birimlere aktarmak ve ilgilisine geri bildirim yapmak,
h) Genel Müdiirün mütarlarla ilgili toplantlannr organize etmek. Toplantı kaydını
oluşturup ilgili birimlere aktarmak ve tekrar mütarlara geri bildirimde bulunmak,

ı) kurum bina ve tesislerinin güvenliğini

sağlamaya yönelik olarak güvenlik risk
analizleri yapmak veya yapılmasını sağlamak. Risk analizleri doğrulfusunda güvenlik
sistemini kurmak, güvenlik personelini istihdam etmek için gerekli kaynaklan temin etmek,

i) Güvenlik tesisatının ve ekipmanrnın yerleştirilmesine yönelik olarak gerekli teknik
destekleri almak ve kontrollerini yapmak. cihazlann kullanma kılavuzuna uygun olarak
kontrollerini, kalibrasyonunu yapmak, yaptırmak,

j) Güvenlik nöbeti tutulacak yerlerin koşullannı dikkate alarak uygun silahlı

veya
silahsız personel sayısını belirlemek, bu doğrultuda Valilikten silahh veya silahsız personel
bulundurma izin belgesini almak,

k)Genel Müdi,irlüğe bağlı tiim kritik ilnitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri önermek ve
yaptırılmİ§ınl sağlamak,

l) Birimine bağlı olan Sivil Sawnma Uzmanının kendi mevzuatından kaynaklanan
tüm görevlerini aksatmadan yiirütmesini sağlamak,

m) İdarenin Sivil Saıunma Plaı ve Programlannı hazırlamak,

n) Sivil Savunma konusuna ilişkin vazifeleri aksatmamak iizere gerekli tedbirleri
almak ve tekliflerde bulunmak,

o) Milli seferberlik halinde idarece verilecek görevlerin tanzim ve

zamanında
yürütülmesini koordine etmek, sabotaj ve yıkıcr tedbirleri kontrol etmek, yangın ve doğal
afetlere karşı korumayı gerektiren tedbirleri almak ve plan hazırlamak, görevlerin yerine
getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak,

ö) Genel Müdiirlüğiin Sivil Saıunma ve Milli Güvenlikle ilgili

yazışmalannı

sağlamak, kanunlardan doğan tüm görevlerini aksatmadan yiirütmek,
p) Bağlı Şube Müdürlfülerinin çalışmalannı planlamak, kontrol etmek ve denetlemek,

r) Kanun, tiizfü,

yiinetrnelik, genel emirler

ve diğer

mevzuata uygun olarak

verilecekgörevleri zamarunda ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

rf4
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Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

MADDE 28 - 0) Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının görev ve
yetkileri şunlardır: Diyarbalar ili bütününde;

a)
b)

Resmi, kiralık araçların sevk ve idaresini yapmak,
Kuruma ait tüm resmi plakalı motorlu araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımını, yağ, lastik
vs. değişimini, arıza giderimini yapmaVyaptırmak, bunların kayıtlarını oluşturmak, ekonomik
ömrünü tamamlamış olanları satmak veya hurdaya ayfTna işlemlerini yapmak

c)

Kurum araçlannın trafik sigortalarını ve fenni muayenelerini yapmak,

Ç) Kurum araçlannın ile jeneratörlerin akaryakıt vs. temin ve ikmalini yapmak,
d) Kurum araçlan için gereken her ttirlü sarf malzemesini satın almak, ambarda

stoklamak,

kayıtlarını futmak,

e) Kurum iÇin

gerekli olan araç, gereç,

iş

makinelerini kiralayarak temin etmek, aynca

kuraklığın ve su tüketiminin yoğun olduğu yaz aylarında kırsal mahallelerdeki insani içme
suyu ihtiyacını karşılamak üzere içme suyu tankeri sağlamak,

0

Diyarbakır ili büt{inünde sondaj kuyularında, ihtiyaç duyulan her türlü pompa ve ekipmanların
(dalgıÇ pompa, pano, trafo, vs.) esaslı bakım, onarım, tamirini yapmak, elektrik ve mekanik
arızalarını gidermek, montaj demontaj ını yapmak,

g) Enerji Nakil Hattı yapım, bakım, onarımı

yapmak/yaptırmak, mevcutların işletmesini

ilgili birimlerle koordinasyon yapmak,kullanılmayan ENH tesislerini sökmek,
ğ) KuYularda su verim tecrübesi yapmak/yaptırmak, merkez ilçelerde inkişaf yaptırmak,
sağlamak,

h)

ı)

Kuruma ait büttin elektrik aboneliklerini açmak, kapatmak, izlemek, faturalan kontrol etmek,
gerektiğinde düzelffirmek, reaktif ve kompanzasyonu takip etmek,

GES, HES gibi yenilenebilir enerji tesislerinin işletmesini sağlamak, GES panel

temizliği yapmak/yaptırmak,

i)
j)

Bağlı Şube Müdürlüklerinin çalışmalarını planlamak, kontrol etmek ve denetlemek,

k)

Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri

Akaryakıt depolarının temizlik, bakım, onarım ve tamiriniyapmak,

zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı

MADDE 29 aD İşletmeler

1. Bölge Dairesi Başkanlığı; Bismil, Çınar, Kulp, Lice,

Kocaköy, Silvan, Hazıo ilçelerinden -kırsal mahalleler dahil- sorumlu olup bu hizmet
alaııında görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)

İçmesuyu arıtma tesisi çıkışından itibaren, içmesuyu ihtiyacını karşılayan ana isale hatlarını ve

atıksu antma tesisi giriş yapısına kadar atıksu şebekelerini ve kolektörlerini, deşarja kadar
yağmursuyu hatlarını,içmesuyıı/atıksu terfi merkezi ile hatlarını işletmek, bakım onarımını
y

,rrl,

apmaV y apt ı rm ak, ar ızal ar ını

gi

derm ek,
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b)

Şebeke, abone bağlantısı, parsel bağlantısı

ile

şebeke elemanlarında -rögar, |zgara, vana5

vanfuz vb.- meydana gelen her türlü arvayı onarmak, işletmesini ve bakım ve temizliğini
yapmak,

c)

Abone ve parsel bağlantısı yapmak, abone ve parsel bağlantılarının onarımını, kanal bağlantı

işlerini ücreti karşılığı yapmal«/yaptırmak, toplu abone ve parsel bağlantılarını ihale yoluyla
yaptırmak,

ç)

Parsel bağlantısı, şebeke ve kolektörlerin temizliğini yapmak, tıkanıklığını uygun

aıaçlarla açarak hidrolik akışı sağlamak, yapılan işin görüntüleme robotu ile kaydını
almak, ücreti karşılığında fosseptiklerden çekim hizmeti vermek,

d)

İçmesuyu tesislerini işletmek, arıtma ve terfi merkezlerinin mekanik, elektrik donanımının
bakım onarımını, periyodik bakımını yapmak ve arızaların giderilmesini sağlamak,

e)

ihtiyaçlarını takip etmek, küçük ölçekli şebekelerin eti.itl
projelerini yapmak, ihale dosyasını hazırlamak, yapım/kontrollük sürecinde görev almak,

İçmesuyu/atıksıı/yağmursuyu

sonuçlandırarak işletmeye almak, büyük ölçekli yeni hatların yapımını Yatırım ve İnşaat

f)

Dairesi Başkanlığına teklif etmek, yapılan imalatın işletmesini devralmak,

Yapı ruhsatları için içmesuyu/kanal durum belgesi, kanal rabıt belgesi vermek,
tamamlanınca iskan durum belgesi düzenlemek, altyapı hakkında

inşaat

bilgi isteyen kuruluşlara

görüş bildirmek,

g)

İçmesuyıı/atıksu/yağmursuyu şebekesine yönelik yapım, bakım
S

i

stemine -CB

S - iş

ve arızaları Coğrafi Bilgi

leme, bu hususlarl a i l gil i i stati stikler hazırlamak,

ğ) Sanayi sitesi, Toplu konut vs. yerlerin içmesuyu kanalizasyon, yağmursuyu, foseptik
vs. iş sonu projelerini onaylamak,

h)

ı)

İhtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını Genel müdürlük görüşü doğultusun da 22ldtihale
yöntemiyle temin etmek veya Destek hizmetleri dairesine teklifte bulunmak,

İhtiyaca binaen temin edilen malzemelerin ambar taşınır giriş işlemlerini, Şube

Müdürlüklerine dağıtımını, taşınır çıkışlannı yapmak, Şubelerin yönetiminde olan
depo ve atölyelerin verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak,

i)

j)

Abone İşleri Dairesi Başkanlığınca iptal edilen abonelerin, yıkılan yapıların veya kentsel
dönüşüm kapsamında yıkım kararı alınan yapıların şebekeden iptal edilmesini sağlamak,

Kuraklığın ve su tüketiminin yoğun olduğu yaz aylarında kırsal mahallelerdeki insani içme
suyu ihtiyacını karşılamak üzere Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal dairesine içme suyu
tankeri sağlamakla ile ilgili teklifte bulunmak,

k)

l)

Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen kriterlere uymayan atıksuların kirlilik önleme paymm
(KÖP) tahakkuku için Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,

Atıksu kaynaklarının tespit ve denetimini yapmak, atıksuların çevreye zarar verrnemesi için
gerekli tedbirleri almak, Endüstriyel kuruluşlardan kanalizasyon şebekesi mevcut ise Deşarj

r

Kalite Kontrolü belgesi düzenlemek, kanalizasyon şebekesi mevcut değilse Atıksu Taşıma
Protokolü yapmak, bu kuruluşların atık sularından periyodik olarak numune almak, Özel
vidanjörü olan kuruluşlara Özel Vidanjör Taşıma Belgesi düzenlemek,

ftK/^
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m) İşyeri açma ruhsatı ve atıksu bağlantı kalite kontrol ruhsat görüşünü mevzuat doğultusunda
vermek,

n)

Şebeke

fiziki kayıplarını, gerekli teknolojik imkanlan kullanarak en aza indirmek için gerekli

çahşmaları yapmak,

o)

İlçe merkezlerinde ve kırsal mahallelerdeki içme suyu depolarının bakım, onanm ve yalıtımını

yapmak/yaptırmak,

ö) Antma tesisinden

su verilmeyen içmesuyu depolarında klor dozajlama sistemlerini

kurmak, işletmek, mekanik, elektrik baklm onaıımrnr yapmak, arızalannl gidermek ve

klor vs. ikmalini yapmak,

p) Su

temin edilen kuyuları işletmek, pompa ve ekipmanlarının basit arızalarını gidermek,

gideremediği arızaları Makine İkmal Dairesine bildirmek,
r) Abone İşleri Dairesi

Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından

yiirütülen her tiirlü abone ve tahsilat faaliyetlerini -tahakkuk, kayıp kaçak, sayaç

işlemleri v.s.-İlçe Şube Müdilrliiklerine bağh idari hizmet binalannda sağlamak,

s)

İlçe şube müdiirlfülerinin çalışmalannı planlamak, kontrol etmek ve denetlemek,

işlerin yürütülmesi konusrında gerekirse ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyonu
sağlamak, performans proglamı kapsamında belirlenen hedeflerinin gerçekleşme

düzeyini takip etmek ve geri bildirim sağlayarak ilçe faaliyet performansını artırmak,

ş)

Kanun, tiizi,ik, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek

görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

İşletmeler 2. Bötge Dairesi Başkanlığı

MADDE 30{1) İşletmeler 2. Bölge Daiıesi Başkanlığı; Ergani, Çermik, Çiingüş,
Dicle, Eğil, Hani ilçelerinden -kırsal mahalleler dahil- sorumlu olup görev, yetki ve
sorumluluklan şunlardır:

a)

İçmesuyu antma tesisi çıkışından itibaren, içmesuyu ihtiyacını karşılayan ana isale

hatlarını

ve atıksu antma tesisi giriş yapısına kadar atıksu

şebekelerini ve

kolektörlerini, deşarja kadar yağmursulı.ı hatlannı, içmesulıı,/atıksu terfı merkezi ile
hatlannı işletmek, bakım onanmmı yapmak/yaptırmak, anzalannı gidermek,

b)

Şebeke, abone bağlantısı, parsel bağlanisı

ile şebeke elemanlannda -rögar,

lr:garu,

vana, vantuz vb.- meydana gelen her tİirlü anzayı onarmak, işletmesini ve bakım ve

temizliğini yapmak,

c)

Abone ve parsel bağlantısı yapmak, abone ve parsel bağlantılannrn onanmını, kanal
bağlantı işlerini ücreti karşılığı yapmak/yaphrmak, toplu abone ve parsel bağlantılannı
ihale yoluyla yaptırmak,

ç)

Parsel bağlantısı, şebeke ve kolektörlerin temizliğini yapmak, tıkanıkhğmı uygun

,İ-flt"
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araçlarla açarak hidrolik akrşı sağlamak, yapıtan işin görüntüleme robotu ile kaydını
almak, ücreti karşılığında fosseptiklerden çekim hizmeti vermek,

d) İçmesulu tesislerini işletmek, antrna ve terfi merkezlerinin mekanik, elektrik
donanrmrnrn bakım onanmmı, periyodik bakımını yapmak ve anzalann giderilmesini
sağlamak,

e)

İçmesulrı/atıksı.ı/yağmursuyu ihtiyaçlarını takip etmek, küçiik ölçekli şebekelerin
etiiVprojelerini yapmak, ihale dosyasını hazırlamak, yapım/kontrolliik siirecinde görev
almak, sonuçlanürarak işletmeye almak, büyilk ölçekti yeni hatlann yaprmınr Yatınm

f)

ve İnşaat Dairesi Başkanlığma teklif etmek, yapılan imalatm işletmesini deıralmak,

yapı ruhsatlan için içmesuyulkanal drırum belgesi, kanal rabıt belgesi vermek, inşaat
tamamlanınca iskan durum belgesi diizenlemek, altyapı hakkında

bilgi

isteyen

kuruluşlara görüş bildirmek,

g) İçmesulıı/atıksıı/yağmursulu

şebekesine yönelik yapım, bakım ve anzalan coğrafi

Bilgi Sistemine işlemek, bu hususlarla ilgili istatistikler hazırlamak,
ğ) Sanayi sitesi, Toplu konut vs. yerlerin içmesuyu kanalizasyon, yağmursuyu, foseptik
vs. iş sonu

pğelerini onaylamak,

h) İhtiyaç duyulan mal ve hizmet alrmlannı Genel müdiirlfü görüşü doğrultusunda
22lüıhale yöntemiyle temin etmek veya Destek hizmetleri dairesine teklifte
bulunmak,
ı) İhtiyaca binaen temin edilen malzemelerin ambar taşınır giriş işlemlerini,
Şube

Müdülüklerine dağıtımını, taşınır çıkrşlarını yapmak, Şubelerin yönetiminde olan
depo ve atölyelerin verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak,

i)

Abone İşleri Dairesi Başkanlığınca iptal edilen abonelerin, yıkılan yapılann veya
kentsel dönüşüm kapsamında yıkım karan alınan yapılann şebekeden iptal edilmesini

j)

sağlamak,

kurakhğın ve su ttiketiminin yoğun olduğu yaz aylarında kırsal mahallelerdeki insani
içme suyu ihtiyacını karşılamak tizere Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal dairesine
içme sulu tankeri sağlamakla ile ilgili teklifte bulunmak,

k)

l)

Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen kriterlere uymayan atıksulann kiılilik önleme
payının -KÖP- tüakkuku için Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,

Atıksu kaynaklarının tespit ve denetimini yapmak, atıksulann çevreye zauar
vermemesi için gerekli tedbirleri almak, Endüstriyel kuruluşlardan kanalizasyon
şebekesi mevcut

ise Deşarj Kalite Kontrolü belgesi düzenlemek,

kanalizasyon

şebekesi mevcut değilse Atıksu Taşıma Protokolü yapmak, bu kuruluşlann atık
sularından periyodik olarak numune almak, Özel vidanjörü olan kuruluşlara Özel
Vidanjör Taşıma Belgesi diizenlemek,
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il

m) İşyeri açma ruhsatı

ve atıksu bağlantı kalite kontrol ruhsat görüşünü

mevzuat

doğrulfusunda vermek,

n)

Şebeke fiziki kayıplannr, gerekli teknolojik imkanlan kullanarak en azaindirmek için

gerekli çalışmaları yapmak,

o)

İlÇe merkezlerinde ve kırsal mahallelerdeki içme suyu depolıınnm bakım, onıınm ve
yal ıtı

mını

y apmak/ y

aptırmak,

ö) Arıtma tesisinden su verilmeyen içmesuyu depolannda klor dozajlama sistemlerini
kurmak, işletmek, mekanik, elektrik bakım oniınmmı yapmak, arıza|annı gidermek ve
klor vs. ikmalini yapmak,

P) Su temin edilen kuyulan işletmek, pompa ve ekipmanlannın basit

arıza|arını

gidermek, gideremediği anza|arı Makine İkmal Dairesine bildirmek,
r) Abone İŞleri Dairesi

Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından

Yürütülen her türlü abone ve tahsilat faaliyetlerini -tahakkuk, kayıp kaçak, sayaç
iŞlemleri v.s.-İlçe Şube Müdiirlüklerine bağlı idari hizmet binalannda sağlamak,
s) İlÇe Şube müdürlüklerinin çalışmalarını planlamak, kontrol etmek ve denetlemek, işlerin

Yürütülmesi konusunda gerekirse

ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyonu

sağlamak,

Performans progrrımı kapsamında belirlenen hedeflerinin gerçekleşme düzeyini takip
etmek ve geri bildirim sağlayarak ilçe faaliyet performansını artırmak,

Ş) Kanun, tiiztik, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek
görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

Su Tesisleri Dairesi Başkantığı

MADDE 31 -(l)Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı;Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur

a)

ilÇelerinden sorumlu olup bu hizmet alanında görev, yetki ve sorumluluklan
şunlardır:
Diyarbakır kent merkezinin ihtiyacını karşılayacak içme ve kullanma su)runun teminini
YaPmak, temin edilen içme ve kullanma su)runu arıtıp standartlara uygunluğunu sağlamak,

b)

DiYarbakır kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan terfi binalan, terfi

hattı

ile ana isale

hatlarının işletilmesini, mekanik, elektrik vs. bakım, onarımını

yapmak/yaptırmak,

c)

DiYarbakır kent merkezine su sağlayan pompa istasyonları -Dicle terfi, Acil pompa istasyonu-

ile Diyarbakır içme suyu arıtma tesisini besleyen enerji nakil hattı ve orta gerilim elektrik
ekipmanlarının bakımını yapmak/yaptırmak,

Ç) Diyarbakır içme suyu arıtma tesisini en etkin ve en verimli şekilde işletmek, tesisin
tüm mekanik/elektriVelektronik

donanımının bakım, onanmını, periyodik bakımını

yapmak ve arıza|arın giderilmesini sağlamak,

d)

DiYarbakır kent merkezinin hizmetine sunulan içme ve kullanma suyunun, ihtiyaca göre depo
ve terfi merkezlerine dağıtımını yapmak,
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e)

Diyarbakır merkezinde Su Tesisleri Dairesi tarafindan işletilen ana içme suyu depolarının
bakım, onarım, yal ıtım, tem izl ik ve dezenfeksiyonu y apmaV y aptırmak,

f)

İÇme ve kullanma suyunun; abonelere ait içme ve kullanma suyu depo girişlerine kadar,

deposu bulunmayan abonelerin ise abone bağlantısına kadar kalitesini kontrol etmek,
kimyasali bakteriyolojik analizlerini belirli periyotlarla yaparak su kalitesini denetlemek, bu
konuda

ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli irtibatı kurmak, alınacak tedbirleri tespit

ederek

gereğini yetkisi dahilinde yapmak/yaptırmak,

g)

ili

ve kullanma suyu temin edilen baraj, kaynak ve sondaj
kuyularını korumak amacıyla, ilgili yönetmelikler kapsamında kirlilik yüklerini belirlemek,
Diyarbakır

bütününde içme

bertaraf etmek için çalışmalar yapmaVyaptırmak,

ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli irtibatı

kurmak, Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, alınacak önlemlerin uygulanmasını sağlamak,

ili bütiintinde içmesuyunda kullanılacak kloru ve içmesuyu depolan için

ğ) Diyarbakır

klor dozajliıma sistemi satın almak, merkez ilçelerde kurulumunu, işletmesini ve bakım
onarımrnı yapmak,

h) Gözeli su

havzasını besleyen enerji nakil hattının bakım onarımını ve havzada bulunan
Derinkuyu pompalarının işletmesini yapmak/yaptırmak,

ı)

Diyarbakır

ili

ait içmesuyu depolarınm ve talepleri halinde
abonelere ait içme ve kullanma suyu depolarının temizlik ve dezenfeksiyonunu
bütüntinde Diski'ye

yapmak/yaptırmak,

i)
j)

Dicle baraj gölü havzası ve Gözeli İçme suyu havzasıy|a ilgili vatandaşlardan / kurum1ardan
gelen dilekçelerle ilgili görüş bildirmek,
Paket iÇmesuyu arıtma tesisi projesi ve inşaatı yaptırmak, bittiğinde ilgili dairesine devir
etmek,

k)

l)

Bağlı Şube Müdürlüklerinin çalışmalarını planlamak, kontrol etmek ve denetlemek,
Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri
zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

MADDE 32 -<l) İçme suyu Dairesi Başkanlığı; Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur
ilçelerinden (kırsal mahalleler dahi) sorumlu olup bu hizmet alanında görev, yetki ve
sorumlulukları şunlardır:

a) Diyarbakır merkezinde Su Tesisleri Dairesi tarafindan işletilen ana içme

suru

depolannın çıkışından itibaren, içme suyu ihtiyacını karşılayan şebeke hatlarını
işl

b)

etmek,

b

akı m onıil:ı mrnr y apmak/ y aptırmak, arızalar ını gi dermek,

Şebeke, abone bağlantısı ile şebeke elemarılannda -vana, vantuz vb.- meydana gelen

t

her türlü arftayı onarmak, işletmesini ve bakımını yapmak,

c) Abone bağlantısı yapmak, abone bağlantılarının onanmrnı ücreti

,tFl" u

karşılığı

yapmaVyaptırmak, toplu abone bağlantılannı ihale yoluyla yaptırmak,
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ç)

Diyarbakır şehir merkezinin içme suyu teminini sağlayan içme sulıı depolan ve

şebekelerine Scada-sulıın uzaktan yönetimi- sistemi yapmak/yaptırmak, sisteme bağlı

cihazların bakım onanmlannı yaparak Scada programını çahşır halde tutmak, ilgili
birimlerin Scada sistemini izleyebilmesini sağlamak,

d)

Şebeke sisteminde yapılan çalışmalardan dolayı bozulan parke yol, karo, bazalt vs.

kaplamalarının tamirini yapmaVyaphrmak, bozulan asfalt yollann tamirini
Kanalizasyon dairesine bildirmek,

e) İçme suyu ihtiyaçlannı takip etmek, küçiik ölçekli şebekelerin etiit /
yapmak, ihale dosyasmı hazıılamak, yapım

l

projelerini

kontrollük siirecinde görev almak,

sonuçlandrarak işletmeye almak, büyiik ölçekli yeni hatların yapımını Yatınm ve
İnşaat Dairesi Başkarılığma teklif etmek, yapılan imalatın işletmesini dewalmak,

f)

Yapı ruhsatları için içme suyu durum belgesi, inşaat tamamlarıınca iskan durum
belgesi düzenlemek, altyapı hakkında bilgi isteyen kuruluşlara görüş bildirmek,

g) İçme sulu

şebekesine yönelik yapım, bakım

ve

anza|arı Coğıafi

Bilgi

Sistemine

(CBS) işlemek bu hususlarla ilgili istatistikler hazrlamak,

ğ) Sanayi sitesi, Toplu konut vs. yerlerin iş sonu içmesuyu projelerini onaylamak,
h) İhtiyaç duyulan mal ve hizmet alrmlannı Genel müdürliik görüşü doğrultusunda
22ldliha|e yöntemiyle temin etmek veya Destek hizmetleri dairesine teklifte
buluiımak,

ı)

İhtiyaca binaen temin edilen malzemelerin ambar taşınır giriş işlemlerini, birimlerine

dağıtımını, taşınır çıkışlarıru yapmak, yönetiminde olan depo ve atölyelerin verimli bir
şekilde işletilmesini sağlamak.

i)

Abone İşleri Dairesi Başkanhğınca iptal edilen abonelerin, yıkılan yapılann veya
kentsel dönüşiim kapsamrnda yıkım karan alınan yapılann şebekeden iptal edilmesini

j)

sağlamak,

Kuraklığın ve su tfüetiminin yoğun olduğu yaz aylarında kırsal müallelerdeki insani
içme suyu ihtiyacıru karşılamak iizere Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal dairesi
Başkanlığına içme suyu tankeri sağlamakla ile ilgili teklifte bulunmak,

k)

l)

Şebeke fiziki kayıplannr, gerekli teknolojik imkanlan kullanarak en aza indirmek için

gerekli çalışmaları yapmak,

Diyarbakır merkez ilçelerinde ve krrsal mahallelerinde işlettiği depolann bakrm,
onanm ve yalıtımınr yapmalr/yaptırmak,

m) Bağlı Şube Müdilrliiklerinin çahşmalarını planlamak, kontrol etmek ve denetlemek,

işlerin yürütülmesi konusunda gerekirse ilgili daire başkanhklan ile koordinasyonu
sağlamak, performans progrııml kapsamında belirlenen hedeflerinin gerçekleşme
diizeyini takip etmek ve geri bildirim sağlayarak ilçe faaliyet performansını artırmak,

,u^
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n) Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek
görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

Yatrrrm ve Inşaat Dairesi Başkanlığı

MADDE 33

(l) Yatınm ve

İnşaat Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve

sorumluluklan şunlardır:

a)

Yatırım programlarında yer alan işlerin arazi etiitleri,HJE -Hidro Jeolojik Etüd-, ölçme ve
harita projelerini yapmak,

b)

Kamulaştırma ve irtifak hakları ile ilgili her türlü izin, prosedür, koordinasyon sürecini
yürütmek,

c)

Kurumun sahip olduğu tesis, arsa ve arazi|erin envanterlerini çıkartmak, her türlü gayrimenkul
ile ilgili teknik ve hukuki süreci takip etmek,

ç)

Kurumun ihtiyacı dahilinde kiralanmasına karar verilen taşınmazlara ilişkin her ttirlü

işlemi yürütmek,

d)

Mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların i|gili daire başkanlığının teklifi ve
Genel Müdürlük oluruyla kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

e)

İçme suyu ve atıksu altyapısı, arıtma tesisleri, şebekelere ait ilgili daire başkanlıklanndan

gelen teklifler çerçevesinde yatırım program

ve

planlarını hazırlamak, projelerini

yapmaVyaptırmak, yatırım|arı izlemek ve raporlamak,

0

Her türlü yapım projesini -içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu hattı, atıksu ve içmesuyu
arıtma tesisi, foseptik, içmesuyu deposu, ENH, sondaj projesi, terfi hattı, terfi merkezi projesi,

bunlara

ait eklentiler, ilaveler vs.- ve bunların zemin etüdlerini

yapmaVyaptırmak,

tedarikçilere hazırlattırılan proje / fızibilite çalışmalarını kontrol etmek ve onaylamak,

g) Genel

müdürlük oluruyla yapımma karar verilen projelerin ihale öncesi dökümanlarını

hazırlamak teknik şartname, yaklaşık maliyet ve tüm ihale dosyasının hazırlanması-,
ihalelerini yapmak, sözleşme sonrası sunulması gereken all risk, taahhütnameler vb. belgelerin

denetimini yapmak, yer teslimini, denetim komisyonu görevlendirmesini yapmak, işin
başlatılmasını sağlamak, yapımınıakip etmek, kontrolluk hizmetlerini yapmak, malzeme kalite
kontrol ve deney-test işlemlerini yapmak, hakediş raporlarının zamanında ve usulüne uygun

düzenlenmesini sağlamak, hazırlanan raporları inceleyerek gerekli düzeltmeleri yapmak,
onaylayarak işleme koymak ve imalatı sonuçlandırmak, geçici ve kesin kabul işlemlerini
yapmak, eksikliklerini süresinde tamamlatmak, kesin hesap işlemlerini yapmak, imalatı ilgili
dairesine devir etmek,

ğ) Konut sitesi, Sanayi sitesi, Toplu konut alanlan, sağlık kampüsleri, askeri alanlar vs.

için ilgili idarelerince hazırlanan içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu sistemlerine ait
şebeke, kolektör, foseptik vb. ön projelerini ücreti karşılığında onaylamak,

h)

Hibe, Kredi ve dış destekli projelerin -IPA, FzuT, Avrupa Birliği Fonları- vs. işlemlerini ve
takibini yapmak, yatırıma dönüştiirmek, bittiğinde ilgili dairesine devretmek,

ı)

Bağlı Şube Müdürliiklerinin çalışmalannı planlamak, kontrol etmek ve denetlemek,

9
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i)

Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri
zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

MADDE 3q1) Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı; Kayapınar, Yenişehir, Bağlar

ve

Sur ilçelerinden -kırsal mahalleler dahil- sorumlu olup bu hizmet alanında görev, yetki
ve sorumlulukları şunlardır:

a)

Atıksu arıtma tesisi giriş yapısına kadar atıksu şebekelerini ve kolektörlerini, deşarja kadar
yağmursuyu hatlarını, atıksu terfi merkezi
y

b)

apmaV y aptırmak,

ar ıza|ar

ını

gi

ile terfi hatlarını işletmek,bakım onarımını

dermek,

Şebeke, parsel bağlantısı ile şebeke elemanlarında -rögar, lzgara vb.- meydana gelen her

türlü arızayı onarmak, işletmesini, bakım ve temizliğini yapmak,

c) Parsel

bağlantısı yapmak, onarım

ve kanal

bağlantı işlerini ücreti karşılığı

yapmak/yaptırmak, toplu abone parsel bağlantılarını ihale yoluyla yaptırmak,

ç) Parsel bağlantısı,

şebeke ve kolektörlerin temizliğini yapmak, tıkanıklığıru uygun

araçlarla açarak hidrolik akışı sağlamak, yapılan işin görtintüleme robofu ile

kaydını almak, ücreti karşılığında fosseptiklerden çekim hizmeti vermek,

d) Atıksu arıtma tesislerini işletmek, arıtma ve terfi merkezlerinin mekanik,

elektrik

donanımının bakım onarımını, periyodik bakımını yapmak ve arıza|arın giderilmesini

sağlamak,
e)

ıi

AtıksVyağmursuyu ihtiyaçlarını takip etmek, küçük ölçekli şebekelerin etiit / pğelerini

yapmak, ihale dosyasını hazırlamak, yapım

/

kontrollük sürecinde görev almak,

sonuçlandırarak işletmeye almak, büyük ölçekli yeni şebekelerin yapımını Yatırım ve
İnşaat Dairesi Başkanlığına teklif etmek, yapılan imalafin işletmesini devralmak,

0

Yapı ruhsatları için kanal durum belgesi, kanal rabıt belgesi vermek, inşaat tamamlanınca

iskan durum belgesi düzenlemek, altyapı hakkında bilgi isteyen kuruluşlara görüş
bildirmek,

g)

Atıksıı/yağmursuyu şebekesine yönelik yapım, bakım ve arızaları Coğrafi Bilgi Sistemine

(CBS) işlemek, bu hususlarla ilgili istatistikler hazırlamak,

ğ)

Sanayi sitesi, Toplu konut vs. yerlerin kanalizasyon, yağmursuyu, fosseptik vs. iş

sonu proj elerinionaylamak,

h)

İhtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlannı Genel müdürlük görüşü doğrultusunda22lüihale

yöntemiyle temin etmek veya Destek hizmetleri dairesine teklifte bulunmak,

ı)

İhtiyaca binaen temin edilen malzemelerin ambar taşınır giriş işlemlerini, Şube

Müdürlüklerine dağıtlmıIu, taşınır çıkışlannı yapmak, bağlı depo ve atölyelerin

verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak,
i) Paket atıksu arıtma tesisi projesi ve inşaatı yaptırmak, işletmek, bakım ve onanmını
yapmak, ar ıza|arını gidermek,
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j)

Şebeke sisteminde yapılan çalışmalardan dolayı bozulan küçük metrajlı asfalt yolların

tamirini yapmak, büyük metrajlı asfalt yolların tamirini Büyükşehir Belediyesine
bildirmek, parke yol, karo, bazalt vs. kaplamalarının tamirini ise İçmesuyu Dairesine
bildirmek.

k)

Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen kriterlere uymayan atıksuların kirlilik önleme
payının (KÖP) tahakkuku için Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,

l)

Atıksu kaynaklarının tespit ve denetimini yapmak, atıksuların çevreye zarar vermemesi
için gerekli tedbirleri almak, Endüstriyel kuruluşlardan kanalizasyon şebekesi mevcut ise
Deşarj Kalite Kontrolü belgesi düzenlemek, kanalizasyon şebekesi mevcut değilse
AtıksuTaşıma Protokolü yapmak, bu kuruluşların atık sularından periyodik olarak numune
almak, Özel vidanjörü olan kuruluşlara Özel Vidanjör Taşıma Belgesi düzenlemek,

m) İşyeri açma ruhsatı

ve atıksu bağlantı kalite kontrol ruhsat

görüşünü mevzuat

doğrultusunda vermek,

n)
o)

Bağlı Şube Müdürlüklerinin çalışmalannı planlamak, kontrol etmek ve denetlemek,

Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek
görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE

- (l)Özel Kalem Müdtlrlüğilniin

görev, yetki ve sorumluluklan şunlardır:
a)Kurumun stratejik hedef ve amaçlarına paralel mevzuat dahilinde Genel Müdtirün
direktifleri doğrultusunda çalışma gtindemi ve progriımını di.izenlemek, randevulan takip
etmek, ziyaret için gelen temsilci ve misafirlerin görüşmelerini sağlamak, Yönetim Kurulu ve
35

diğer toplantılan eksiksiz diizenlemekve alınan karan ilgili birimlere ulaştınlmasını sağlamak
ve Genel Müdiire sunulacak her tiirlü belge, yaym, karar ve yazı|ar|a ilgili işlemleri yapmak,

b) Genel Müdilriln yurt içi ve yurt dışı seyahatleri ile katılacağı toplantılarda gerekli
organizasyonu yapmak,

c) Genel Müdüriin temsil ve ağırlama giderlerinin finansmanı ile ilgili işlemleri
yürütmek,

ç)Genel Müdtire gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirip ilgili birimlere sevk ederek
genel evrak kaydına alıp takibini yapmak,

d) Vatandaşların, istem, gereksinim ve sorunları konusunda Genel Müdürlfü
makamıyla görüşmesine ortam ve olanak sağlamak,
e)Belediyeler, yerel yönetimler ve Genel Müdtlrlüğü ilgilendiren yayınları izlemek,
gerekli görünenleri Genel Müdtlrlük makamına sunmak,

f)Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak,
gerekli malzeme ve cihazları temin etmek,
g)Müdürlüğün bütçe tasarılarını hazırlamak,

ğ)Genel Müdürlük makamı ile ilgili temsil, tören, ağırlama, hizmet alımları ve
malzeme alımları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

r

h)Bağlı Şube Müdürlfülerinin çalışmalarını planlamak, kontrol etmek ve denetlemek,
ı)Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek
görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

t^
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BEŞiNCİ BöLÜM
Genel Yönetim ve Mali Hükümler
Tadilat Bedeli

MADDE 36 - (l)İmar parselasyonlannn düzenlenmesinden, eski yollann tadilinden
ve yeni yollar açrlmasına teşebbüsler yüziinden idareye ait şebeke ve diğer tesislerde
yapılacak tadilatın bedeli, bu değişikliğe sebebiyet verenlerden Diyarbakır Büyiikşehir
Belediyesi hariç olmak üzere alınır.

Bütçe

-

MADDE 37

(l)DİSKİ'nin bütçesi 5Ol8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
kanununa göre takvim yrlı esasına göre hazırlanır. Genel Müdi,irlükçe hazrlanan bütçe,
Yönetim Kurulunca incelenerek Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.
Hesap Özetleri ve BilAnço

-

MADDE 38

(l)DİSKİ'nin hesap işlemleri, maliyetleri, mali durumu ve işletme

sonuçlarını açıklıkla gösterecek ve gerekli bilgileri düzgiin aralıklarla verecek biçimde tutulur.
(2)Her bütçe döneminin bitimini takiben 3 ay içinde geçmiş yıla ait bildnço ve faaliyet

raporu hazırlanarak, denetçilerin
kurula sunulur.

yıllık raporu ile birlikte Mayıs ayı

toplantısında Genel

Idarenin Malları

MADDE

39

- (1)DİSKİ'ye

ait taşınrr ve taşınmaz mallar devlet malı sayılır.

(2) DİSKİ'ye ait mallar ile para ve para hiikmündeki kAğıt ve senetler aleyhine veya

bilAnço, rapor ve diğer her ti,irlü kAğıt, defter ve belgeler iizerinde suç işleyenler, bu
suçlanndan dolayı devlet mallanna karşı veya devlete ait kağıt ve belgeler üzerinde suç
işleyen memurlar gibi cezalandınhrlar.
Temsil

MADDE 40

-

(l )İdari, adli ve diğer bütiin merciler öniinde idareyi Genel Müdür
temsil eder. Genel Müdür liizum göreceği işler için temsil yetkisini kısmen veya tamamen
başkalanna devredebilir.

Kadrolar

MADDE 4|

-

(|)22/212007 tarih ve 26422 sayılı Resmi Gazetede İçişleri
Bakanlığınca yayınlanan Belediye ve Bağlı kuruluşlan ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlanna Dair Yönetmelik gereğince oluşturulan DİSKİ çalışanlannm
kadrolarının değişimi, gerekli görüldüğünde Genel Müdiirliik tarafindan hazırlanarak
Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu incelediği ve uygun gördüğü kadro değişikliği
taslaklaıını Genel Kurula gönderir.

}Fil

(2)Kadrolann ihdas, iptal ve değiştirilmesine karaı vermeye Genel Kurul yetkilidir.
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Atanma

MADDE42 - (1) Daire Başkanlan, Teftiş Kurulu Başkanı ve l.Hukuk Müşaviri,
Genel Müdiiriln teklifi, Yönetim Kurulunun karan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye
Başkanının onayı ile müdtirler, teknik elemanlar, aıukatlar, müfettişler ve doktorlar, Genel
Müdüriiüıı teklifi iizerine Yönetim Kurulu kararı ile DiSKİ'nin diğer personeli Genel Müdi,ir
tarafından atanır.
(2) Çalışanlann disiplin ve sicil amirleri ayn bir yönetmelikle belirlenir.

yetkinin kullanılması ve sorumluluk

MADDE 43

- (l)Bir

görevin verilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasrnı
sağlayacak yetki ve sorumluluğunda verildiği anlamrnı taşır.

(2)Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini
yaparken, idarenin kanuni yiikiimlülükleri, amaçlan ve temel politikasına uymak ve aynı
zamanda İdarenin yararlannr da göz önünde tutmak zorundadırlar.

(3)Görevlerin dağıtılmasmda ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge,
genelge ve Genel Müdürliik emirlerine uyulur.
(4)Çahşanlar, kendi görev alanlannda olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla,
amirlerinin emirleri uyannca verilen işleri yapmak zorundadırlar.

Yetki Devri

MADDE

44

- (l)Yetki

devrinde aşağıdaki esaslar göz öniinde tutulur.

a)Görevliler Kanun, Tiiztik ve Yönetmeliklere göre yalnrz kendileri tarafından
kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilecek esaslara göre siiıekli
veya geçici olarak alt kademe personeline devredebilirler.

b)Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında
kullanrhr ve yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.

c)Amirin görevi başında olmaması halinde kullanmak şartıyla devredilen yetkiler,

yetki sahibinin görevi başına gelmesiyle ortadan kalkar.

ç)Amirler tarafindan devredilmiş yetkiler, amirin değişmesi halinde kendisine derhal
yazılı olarak bildirilir. Ve aksine bir emir ç*arılmadığ sürece de aynen devam eder.
d)Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililerce tebliğ edilir.
Ancak acele hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum
sonradan yıLz ı ile belgelendirilir.
e)İdareyi hukuki ve mali sorumluluk ve yi,ikümlülük altına sokacak haller ve genel
ilkelerle ile ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri kendiliklerinden
yetkilerini alt kademelere devredemezler. Bu gibi yetkilerin devredilmesinde zorunluluk
du}ulursa yönetmeliklere açlk htiki,im konulmak suretiyle devri yapıhr.

f)Bir göreve vekdleten atananlar veya görevlendirilenler o göıev için verilmiş bulunan
yetkilere tam olarak sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar.

*rı
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ımzayetkisi

MADDE 45

-

(l)İdarece birinci ve ikinci derecede imza yetkisi vardır. İdare adına
kimlerin hangi derecede imzaya yetkili olduklan Genel Müdürlüğün önerisi ve Yönetim
Kurulu kararı ile tespit edilerek imza sirküleri düzenlenir.

(2)DİSKİ Genel Müdürlüğilnü hangi konuda olursa olsun yükümlülfü altına
sokabilecek her türlü yazı|arda, belgelerde ve haberleşmelerde yetkili imzanın bulunması ve
bu imzalardan birinin birinci derecede olması şarffır.
(3) İdare içindeki yazışmalar birinci veya ikinci derecedeki tek imza ile yapılır. Dış
yazışma|arda özellik gösteren konulara ilişkin yazı|ar Genel Müdürtln onayl alınarak tekimza
ile gönderilebilir.

ALTINCI nÖı,Üvı
son Hükümler
ytirürlükten kaldırılan Hükümler

MADDE 46 - (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, önceki DİSKİ Kuruluş, Görev ve
Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği yürürlfüten kalkar.

Yürürlük
MADDE 47 - (|) Bu yönetmelik OİSKİ Genel Kurulunun onayı alındıktan

sonra ilan

edilir ve DİSKİ'nin internet sitesinde yayınlanarak yiirürlüğe girer.

Yürütme

MADDE

43

- (l) Bu yönetmelik DİSrİ

Genel Müdürü tarafından yürütültır.

Ek: Orgaııizasyon yapısı iki sayfa
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3.5.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
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3.6.1.ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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.

.
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