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DiYARBAKIR sU vE KANALİzasyoN ioanBsi
GENEL iılÜıÜı{ı-üĞÜ

I\{ZA YE,l-KILljRl YoNERGESl

BiRiNci BöLt]N{
Anıaç Kıpsam ı,c Davanıık

Amaç ve kapsam
MADDE l- (1) Bu Yönerge, İdare birimlerince yapılan yazışmaların daha hatasız ve

süratli bir şekilde yapılabilmesi için görevlilere statülerine uygun olarak imza yetkisi
verilmesi hususunda uygulanacak usul ve esasları tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönerge DİSKİ Genel Müdüılüğü personelinin kadro unvanına göre imza
yetkiIerinin belirlennıesine ve bu çerçevedeki uygulama esaslarına dair hususlan ihtiva eder.

Dıyanak
MADDE 2- (l) Bu yönerge 08.11.2008 tarih ve 2008/15 sayılı Genel Kurul kararı ile

kabu| edilen "DİSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinin"
21. nıaddesinin 3. fıkrasına dayanarak hazırlanmıştır.

Tanım ve krsaltmalar
MADDE 3. (1) Bu Yönergenin uygulanmasında:

\2) Genel Müdür: DİSKi Genel Müdijrünü.
(3) Genel Müdür Yardımcısı: DİSKl Genel Müdür Yardımcılarını,
(4) Teftiş Kurulu Başkanı: DİSKİ Teftjş Kı"ırulu Başkanını,
(5) Daire Başkanı: DİSKİ Genel Müdür]üğü Daire Başkanlarını,
(6) İdare/Kurum: Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresini (DİSKI),
(7) Müstakil Müdürlük: Kendisine bütçe tahsis edilmiş harcama birimi

niıeliğindeki şube müdürIüklerini.
(8) Birim amiri: Genel Müdür Yardımcısı, 1-eftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk

Müşaviri, Daire Başkanı, Şube Müdürllnü,
(9) Yönerge: DISKİ İmza Yeıkileri Yönergesini.

İfade eder.

Ilkeler ve usuller
Madde 4- (l)Yetkilerin; sorumluluk anlayışı içerisinde, dengeli eksiksiz ve doğu

olarak kullanılması esasttr.

(2)Her kademe, sorumluluğu derecesine uygun olarak bilmesi gerektiği konularda
aydınlatılır.

(3)İmza yetkisinin kullanılmasında; hitap edilen makamın seviyesi ile konunun
kapsamı ve öneminin göz önünde lutulması temel ilkedir.



(4)Yazılar büttlrr ara kadeıre anıirlerin parafı allnmadan imzaya sunulmaz. Genel
Müdür taralından doğrudan yürütülecek iş ve işlemlere ait yazışmaları yönetimde bütünlüğü
sağlamak amacıyla ilgi}i Genel Müdür Yardımcıları nilrai olarak paraf ederler.

(5)Bu yönerge doğrultusunda Daire Başkanları bilgi verme niteliğindeki konularda
kendi aralarında doğrudan doğruya yazışma yapabilir.

(6)Yetkilinin bulunmadığı ya da ızinli olduğu hallerde vekili imza yetkisini kullanır.
Daha sonra yetkiliye yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi veıilir. Daire Başkanı vekAleti
dilediği Şube Müdürüne verebilir.

(7)Yazıların ilgili olduğu birimlerde hazırlarınrası ve oradan dağıtımı esastır. Acele ve
gerekli görüldüğü hallerde Özel Kalem Müdürlüğünde hazırlanan yazıların bir ömeği bitgi
için ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığına gönderilir.

(8)Yazılar varsa ekleri ve örıcesi ve önceli ile birlikte imzaya sunulur Ekler numaralı,
başlıklı ve onaylanmış olur.

(9)Genel Müdürün imzasına sunulacak yazılar, ilgili Genel Müdür Yardımcısrnın
parafı alındıktan sonra Özel Kaleme Müdürlüğüne teslim edilir.

Yazışma Usulleri
. Madde 5-( l )Yazışııalar, tsaşbakanlık

gazete'de yayımlanan "Resmi Yazışmalarda
Yönetmelik" indeki esaslara göre yapilacaktır.

tarafından 02 Aralık 2004 tarihli Resmi
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında

IKlNCl I]oL(]\t
İmza Yetkilerinin Kullanımı r,e l)evrinc İüişkin Usut ve Esaslar

Imza yetkilerinin kullanımı ve devri ile yazışmalara ilişkin genel hususlar
MADDE 6- (l) İmza yeıkilerinin kullanımı ve devredilmesinde;

a) Bürokratik işlemlerin aza]tılması, işlemlerin hızlandırılması için yetki devirleri
yapılabilir.

b) Yetki devri yapılırken, yetki devredilen kişinin liyakati, sorumluluk alanlan ve
görevi gözetilir.

c) Devredilen yetki, bir başkasına devredilemez.

ç) Üst makamlarca bilinmesi gereken hususlar yazılara tam olarak yansıtılır ve
yetkililerce imzalanarak bilgiler zamanında sunulur.

d) İmza yetkilerinin kullanımı ve devrine ilişkin esaslara göre uygulama
yapılmasının sağlanmasından ilgili birim amirleri sorumludur.

e) Birim amirleri, birimlerinden çıkan türn yazılıaılıa ilgili her tiirlü iş ve işlemlerden
ve yazıların içeriğinden sorumludur.

f) Yetkilinin izin, hastalık, görev gibi nedenlerle görevinin başında bulunamadığı
durumlarda imza yetkisi vekili veya kendisine yetki dewedilmiş olan görevli taıafından
kullanılır, daha sorııa yapılan iş ve işlemle ilgili yetkiliye bitgi verilir.

g) Yazılar, ekleri ile birlikte imzaya sunulur.

ğ) Devredilen yetkiler her aşamada "yetki devrini" yetkili kılan makam tarafindan
geri alınabilir.



h) Yetki kullananlar, kullandıkları yetki çerçevesinde doğacak her türlü sorumluluğu
kabul etmiş sayılırlar.

ı) Genel Müdürlük Makamına arz edilecek yazılar; Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş
Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Genel Müdüre doğrudan bağh Müstakil Müdürlerin
imzası ile doğrudan, Genel Müdür Yardımcılığına bağlı birimlerin yazıları ise ilgili Genel
Müdür Yardımcısının "Uygun görüşle arzi' ve imzası ile sunulur.

i) Genel Müdür Yardımcıları, 1'eftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı,
Müstakil i\4üdürlükler, görevlendirildikleri faaliyet alanı ile ilgili olarak denetçi ve müfettiş
yazışmalannı doğrudan yaparlar. Daire Başkanlıklarına bağlı olan Şube Müdürlükleri, diğer
birimler ile olan yazışmalarını bağlı bulunduğu Daire Başkanlığı vasıtasıyla yaparlar.

üçüNcü BöLüM
İmza ve Onay l\Iakamları ile Buntar Tarafından İmzatanacak Yazılar

Genel müdür tarafından imzalanacak yazılar
MADDE 7- (1) Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, Yüksek Yargı Oıganı

Başkanı, Bakan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Müsteşar, TBMM Genel Sekreteri,
Müsteşar Yardımcısı, Müsteşarlık seviyesindeki Idarelerin Başkan ve Yardımcrsı,
Düzenleyici._ve Denetleyici Kurum Başkanı ve bunların Başkan Yardımcısı, Kuwet ve Ordu
Komutanı, Ulke genelinde görev yapan Genel Müdür ve bunlara bağlı Bölge Müdürü, Vali,
Vali Yardımcısı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Genel Seketeri, Su ve
Kaıa|izasyon İdaresi Genel Nlüdürlükleri. Kaymakam. İlçe Be|ediye Başkanı. YÖK Başkanı.
Üniversite Rektörü, Akademi Başkanı, Fakülte Dekanı, Defterdar, Banka Genel Müdürü,
Sendika Konfederasyon Başkanı, Sendika Genel Başkan, Baro ve Oda Başkanı, Dış Ülke
Temsilcileri tarafından imzalanmış yazılara verilecek kurumsal cevap yazıları ve aynı makam
ve mercilere hitaben düzenlenen yazılar,

(2) Devlet arazisinin tahsisi ile ilgili onay yazıları, kamulaştıIma onayı yazılan, ihale
onayları, ihale komisyonu teşkili yazıları,

(3) Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılacakların dışındaki personelin atarıjnasr,
naklen tayini, istifası, kadr<ı değişikliği ile sözleşmeli personele ilişkin hususların karara
bağIanmasına yönelik yazılar ile Yönerge ve Yönetmelik yapılması, tadili ve benzeri
konularla ilgili Yönetim Kurulu ve Genel Kurul gündemine arz ve tevdii edilecek hususlara
ilişkin yazılar,

(a) Teftiş Kurulu Başkanlığınca inceleme, araştırma, soruşturma, danışmanlık,
denetim ve teftiş yapılması hususlarıııa ilişkin taleplerin onayı ve görev emirleri,

(5) Dava açılması ve Hukuk Müşavirliğinden görüş sorulmasıyla ilgili yazılar,
(6) Personelin yurt dışı görevlendirme onayı ile Daire Başkanı ve üstü 1ersonelin

yurt içi görevlendirmeleri,
(7) Memur personelin derece terfi, intibak ve emeklilik onayı,
(8) Çalışma ve Disiplin Kuru}unun teşkili ile ilgili olur alrnması ve kararlann onayı,
(9) Daire Başkanı ve üstü personelin izin onayı, Personelin ücretsiz izin onayı, ücretsiz

izin dönüş onayı,

(i0) 2560 Sayılı İSKİ Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevler ile ilgili
yazı|aı,

(1l) Kurum içi genelge, talimat ve duyuru nileliğindeki yazılar,



(l2) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yapılacak her türlü ödemeler ve
mahsuplar

(l3) Hak ediş onayları
Genel Müdür tarafından imzalanır.

Genel müdür yardımcısı tarafından iınzalınacak yazılar
NIADDE 8- (1) Valilik Birinrlerine, Genel Müdürlüklerin alt birimlerine yazılan

yaılar,
(2) llçe Belediye Başkanlıklarından, Başkan yardııncısı imzasıyla gelen yazılara

karşı d üzeıı lenen cevabi 1azılar.
(3) Büyükşehir Belediye Başkanlıklarıııdaıı (Genel Sekreter yardımcısı imzası ile)

gclen 1a,, ılara r erilcn cevaplar.

(4) Kamu İhale Bülteninde yayınlanacak ihale ilanları,
(5) Kamu İhale Kurumu ile yapılacak yazışmalar,
(6) Devlet Planlama Teşkilatı ile Dış Ticaret Müsteşarlığından (Daire Başkanlığı

imzası ile) gelen yazılara verilen cevaplar,

(7) Sendikalarla ilgili yazışmalar,

(8) İş talimatları ile ilgili yapılan yazışmalar,
(9) Firmalara verilen deşarj ruhsatları,
(ı0) Daire Başkanlarına yazılan talimat niteliğinde yazllar,

(l l ) Geçici ve kesin kabul heyet olurları ve tutanakları,

(l2) Kesinleşen ihale kararının katılımcı firmaya bildirilmesi,
(13) İhaleyi kazanan firmayı sözleşmeye davet ve ilgili yazışmalaı,
(l4) Harcama yetkilerine göre mal ve hizmet alımı yazışmaları,

(l5) Avans onayları,
(l6) Feshedilen ihalelerin teminat mektuplarının gelir kaydedilmesi onayı,
( l7) Teknik Şartname onayı,
( l8) Kontrollük olurları,
(19) Taşıt tahsisiyle ilgili oııay yazı|arı,
(20) Bağlı Şube Müdürleri ve altındaki personelin yurtiçi görevlendirme onaylan,
(2|) Özel hizmet tazminat onayı,
(22) İşçi personelin fazla mesai ücret onayları, (Yetkileri düilinde)
(23) Sivil Savunma Planlarıyla ilgili yazılar,
(24) Kıymet takdir komisyonlannın hazırladıkları kıymetlendirme raporlarının

onayları,
(25) Diğer ilgili mevzuaılarla veriIen görevlere ilişkin yazılar,

Genel Müdür yardımcısı tarafından imzalanır.

Teftiş kurulu başkanı tarafından imzalanacak yazılar
MADDE 9_ (1) Genel Müdürlük makamının teftiş faaliyeti kapsamındaki teftiş,

inceleme, soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi çerçeıesindeki olurları gereği Müfettiş
görevlendirilmesine ilişkin görev emri yazıları,



(2) Görevlendirildik]eri ince]eme denetim ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında ilgili
birimlerle yapılmasını uygun gördükleri yazışmalar,

(3) Müfettişler tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında yapılan teftiş, inceleme ve
soluşturma neticesinde düzenlenen raporların Genel Müdürlük makamına sunulmasına ilişkin
y azı|ar,

(4) İç denetim görevinin yürütülmesi ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve
beIgelerin ilgili birimlerden islenmesi ve iletilmesi yazıları,

(5) Kurul bünyesinde görev yapan pelsonelin özlük haklarına ilişkin yazı ve onaylar,
(6) Haıcama yetkilisi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde düzenlenen ödeme
emirlerine ilişkin yazılar,

(7) Amiri olduğu personelin performans değerlendirme belgeleri,
(8) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler

doğrultusunda yapılacak müracaatların cevaplandırılmasına ilişkin yazılar,
(9) İdarenin genel işleyişiy]e ilgili her ıüriü teklif ve değerlendirmelerin doğrudan

Genel Müdüre sunulması yazıları,
(lO)Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve iç denetim mevzuatları çerçevesindeki yazı ve

yaztşmalaı,

Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanır.

Müfettiş tarafından imzalanacak yazılar
Madde l0- Görevlendirildikleri inceleme, alaşttlma, soruşturma, teftiş ve denetim

faaliyetleri kapsamında iIgili birimlerle yapllmasınü uygun gördükleri yazışmalar
Müfettiş taıafından imzalanır.

Hukuk müşaviri tarafından imzaIanacakyazılar
MADDE l l- ( l ) Davalı ve davacı sıfatlyla takip olunan davalarda karşı tarafa

ödenecek vek6let ücreti, yargılama giderleri, personel gidelleri ve Hukuk Müşavirliği ile ilgili
bütün tahakkuk belgelerini harcama yetkilisi sıfatıyla imzalamak, mahkeme kararlarını
temyizden vazgeçme teklif yazıları. tashihi karar onayları,

(2) Müşavirliğin görev konııları ile itgili olarak DiSKi içindeki ıüm birimler DiSKi
dışında tüm idari, yaıgı mercileri, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilgili yazışmalar,

(3) Müşaviıliğin görev konuları ile ilgili olarak tüm adli-idari merciiler, Valilik,
Kaymakamlık, kamu kurumları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile yapılacak yazışmalar,

(4) Amiri olduğu personelin performans değerlendirme evrakı,
(5) Hukuk Müşavirinin ve kendisine doğrudan bağlı personelin izin onayları,
(6) Kamu kurum ve kuruluşları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediye

Başkanlıklarının 1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri veya Hukuk İşleri Müdürü imzası ilt:
gelen yazılara verilecek cevaplar,

(7) Hukuk Müşavirliğinin iç hizmet akışı ve düzenlenmesine ilişkin İç Çalışrna
TalimatıyIa ilgili yazılar

(8) Üst amirin imzasını gerektiren yazılann parafları,

(9) Hukuk Müşavirliği Görev ve Çahşma Yönetmeliği ve ilgili mevzuat ile yetki
verilen konulardaki yazı ve yazışmalar

Hukuk Müşaviri tarafi ndan imzalanır.



Daire başkanı tarafindan imzalanacak yazılar
MADDE 12- ( l ) Yönetim Kurulu veya Genel Müdür tarafından ataması yapılan

personelin atanması, naklen tayini^ istifası, kadro değişikliği ile sözleşmeli personele ilişkin
hususlarda alınan kararların personeIe ve ilgili birimlere gönderilmesine ilişkin yazılar.

(2) Adli, askeri, güvenlik. sosyal güvenlik, sağlık, mesleki ve özel kurum ve
kuruluşlardan gelen yazılar ile bunlara hitaben yazilıan yaıIaı,

(3) Yüksekokul müdürlük]eri, eğitim kurumları, muhtarlıklar, vakıf ve demeklere
hitaben düzenlenen yazılar,

(4) İdarenin diğeı birimlerinden gelen ve bunlara hitaben yaz/an yazıl,ar,

(5) İnceleme, alaştırma, teftiş. denetim, soruşturma, danışmanhk, hukuki görüş sorma,
kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğine hitaben düzenlenen Genel
MüdüIlük Makamı olurları ile bu birimlere yönelik cevap yazıları,

(6) Güvenlik soruşturmas] ve arşiv araştırmasıyla ilgili düzenlenen yazılar,

(7) Tekrarlanan yazışmalar ve tc'kid yazıları,
(8) Harcama yetkiliği görev, yetki ve sorunılulukları kapsamında düzenlenen ödeme

emirleri,

(9) İş programı, hak ediş raporu, yeni birim fiyat, yeni mahal, yer teslim tutanağı
onayları,

(lO) Kati teminat iadesi ve iş bitirme belgeleriyle ilgili yazılar,

(1 l ) Muayene ve Kabul Heyeti oluşturulması hakkında yazılar,

(t 2) Sarf malzeme talep fişIeri ve malzeme talep formları,

(l3) İdari şartname ve teknik şartname ile ilgi değişiklik teklifyazıları,
(l4) Faaliyet alanlanyla ilgili ihalelerin ihale işlemleriyle ilgili yazışmalar,

( l 5) Amiri olduğu personelin performans değerlendirme belgeleri,

(l6) Yatırım programlarınln ieklif yazıları,
(l7) Disiplin Amiri olduğu personelin disiplin ile ilgili işlemlerini yürütmek

(l8) Kendisine bağlı müdürlüklerin iç hizmet akışı ve düzenlenmesine ilişkin yazılar,
( l9) Üst amirin imzasını gerektiren yazıların parafları,

(2O) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Şube Müdürü, Şef, Mernur
ve İşçi personelin yıllık mazereı ve sağlük izinlerini onaylar,

(21)DİSKİ Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği, Daire Başkanlığının Görev
ve Çalışma Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat ile yetki verilen konulardaki yazı ve yazışmalar

(22) Vatandaşlarla yapılan yazışma evrakı,
Daire Başkanı tarafından imzalanr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
son Hükümler

Yönergede yer almayan hususlar
MADDB r3- (l) Bu Yönergede yer almayan hususlar ile alakalı durumlarda ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.



Yürürlük
NIADDE l4- (l) Yönerge Yölıetin-ü Kurulu tarafindan kabul edildiği tari}-ıre

_v-ürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15- ( l ) İş bu Yönerge Genel Müdüı tarafından yürütülür


