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İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

KANAL İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR 

 

Amaç 

Madde 1-  Bu yönergenin amacı; Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi İçme Suyu ve 

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kanal İşletmeler Şube Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, 

sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir. 

  

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönerge; Kanal İşletmeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 

gösteren birimlerin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin 

düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

 

Hukuki dayanak 

Madde 3- Bu Yönerge; Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi İçme Suyu ve 

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair 

Yönetmeliği’nin 20. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

  

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönergede adı geçen; 

a) Belediye   : Büyükşehir Belediyesini, 

b) Başkanlık   : Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 

c) Başkan    : Büyükşehir Belediye Başkanını, 

d) Genel Kurul    : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunu, 

e) Yönetim Kurulu  : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunu, 

f) Genel Müdür  : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürünü, 

g) Genel Müdür Yardımcısı :Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

      İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının bağlı 

      bulunduğu Genel Müdür Yardımcısını, 

h) Daire Başkanlığı  : İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığını, 

i) Müdürlük   : Kanal İşletmeler Şube Müdürlüğünü,  

                                      ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ 

 

Şube Müdürlüğünün Görevleri 

Madde 5-  Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda sayılmıştır: 

Denizli Merkezefendi İlçesi ile Pamukkale İlçesi mülki sınırları içinde belirlenen iki 

ayrı bölgede yapılacak olan her türlü; 

a) Kanalizasyon şebekelerinin ve parsel bağlantılarının işletilmesi ile bunların 

üzerindeki arızaların bakım ve onarım hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini 

sağlamak, 

b) İşletmenin verimli çalıştırılması için gerekli olan teknoloji ile gelişmelerin 

uygulamaya yönelik olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla, bu çerçevede teknik çalışmalar 

yapmak veya yaptırmak, 

c) Şube Müdürlüğünce imalatı yapılan işlerin DESKİ sayısal veri tabanına (coğrafi 

bilgi sistemi) aktarılmasını sağlamak, 

d) Kanalizasyon şebekesi olan yerlerde, şebekeye bağlı olmayan evsel ve deşarj 

kriterlerini sağlamış endüstriyel atıksuların mevzuata uygun olarak şebekeye bağlantısının 

yapılmasını sağlamak, 

e) Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlerde, ilgili yönetmelikler çerçevesinde 

sızdırmasız fosseptik işletmesine yönelik gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

f) Yağmursuyu şebeke ve tesisleri ile ilgili Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri ile yapılan 

protokollere göre gerekli işlemleri yapmak veya yaptırmak, 

g) Yol seviyesinde olmayan muayene baca kapaklarını ve ızgaraları tespit ederek, 

bunların yol seviyesine uygun kota getirilmesini koordine etmek ve diğer altyapı/üstyapı 

çalışmaları sırasında oluşan hasarları ücreti karşılığında gidermek, 

h) Kırılan ve hasara uğrayan muayene baca kapakları ve ızgaraların tamir edilmesini 

ve gerektiğinde değiştirilmesini sağlamak, 

i) Kanalizasyon şebekeleri ve abone hatlarında oluşan arızaların görüntü ve 

fotoğraflarını robot kamera ile tespit etmek, çalışmalar esnasında alınan görüntüleri 

arşivlemek, 

j) Gerçek ve tüzel kişilerin yapı kullanma izin belgesi (İskan) alma aşamasında 

kanalizasyon bağlantısı için ‘Atıksu Şebekesi Ön Tespit Formunu’ tanzim ve tebliğ etmek, 

k) Kanalizasyon hatlarının arıza ve bakım onarım çalışmaları esnasında meydana 

gelebilecek hasarlarda ön hasar tespitini yapmak veya yaptırmak, 
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l) Şube Müdürlüğüne intikal eden şikâyetleri değerlendirerek çözümü için gerekli 

çalışmaları yapmak, 

m) Ömrünü doldurmuş veya yetersiz durumdaki kanalizasyon hatlarının vatandaş 

parseli dışında kalan kısmını yenilemek veya yenilettirmek, 

n) Kanalizasyon hatlarının tamir ve bakımları için gerekli malzemelerin alınmasını ve 

depolanmasını sağlamak, 

o) Kanalizasyon hatlarına ait arıza istatistiklerini tutarak şebekede yenilenmesi 

gereken bölgelerin belirlenebilmesi için ilgili birime bildirimde bulunmak, 

p) Kanalizasyon hatlarına ait hat taleplerini değerlendirmek ve gerekli görülen 

talepleri projeye uygun olarak gerçekleştirmek, hazırlanan tasarımlar sonucunda yapılacak 

olan kanalizasyon hatlarının ekiplerce yapılmasını sağlamak, koordinesini ve denetimini 

yapmak, 

q) Vatandaş tarafından talep edilmesi halinde kanalizasyon bina bağlantılarındaki 

arızaların, ücreti mukabilinde giderilmesini sağlamak ve bina içi tesisatındaki tıkanıklıkların 

giderilmesine yardımcı olmak, 

r) Yapılan çalışmaların sayısal verilerinin belirlenmesi ve elde edilen bilgilerin ilgili 

birimlerle paylaşımını sağlamak, 

 

 Şube Müdürü  

Madde 6- DESKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı 

ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği’nde ve bu yönergede belirtilen görevlerin yerine 

getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle Genel Müdür veya bağlı olduğu Genel 

Müdür Yardımcısına ve Daire Başkanına karşı birinci derecede sorumludur. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ORTAK HÜKÜMLER 

 

Servis Oluşturulması 

Madde 7- Şeflik/Birimlerin içerisinde servis oluşturulması, İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Koordinesinde Daire Başkanı’nın onayı ile gerçekleştirilir. 

 

Değişiklik 

Madde 8- Bu yönergede yapılacak her türlü değişiklikler Genel Müdür onayı ile 

yapılır, değişiklik teklifinin Genel Müdür onayına sunulması işlemi İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilir. 
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Yürürlük 

Madde 9- Bu yönerge hükümleri Genel Müdür onayıyla yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 10- Bu yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür. 

 

(Bu yönerge, Genel Müdürlüğün 13.03.2020 tarih ve 6474 sayılı Onay’ı ile 13.03.2020 

tarihinde yürürlüğe konulmuştur.) 

 


