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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR 

 

Amaç 

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

Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’nün 

kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge; Bakım ve Onarım 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 Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin 16. maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

  

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönergede adı geçen;  

a) DESKİ                 : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresini, 

b) İdare                    : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, 

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

d) Genel Müdürlük   : Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarını, 

e) Daire Başkanı       : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanını, 

f) Daire Başkanlığı   : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığını, 

g) Şube Müdürü        : Bakım ve Onarım Şube Müdürünü, 

h) Şube Müdürlüğü   : Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünü, 

                            ifade eder. 
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BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Enerji Verimliliği 

Birimi 

 

Araç Sevk ve İdare 

Birimi 

 

Elektrik Makine 

Bakım Onarım Birimi 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ 

 

Kuruluşu 

Madde 5- Müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için 3 

birimden oluşturulur. Müdürlüğün teşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir: 

 

Şube Müdürlüğünün Görevleri 

Madde 6-  Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda sayılmıştır: 

a) Elektrik ile ilgili  her türlü proje, imalat  ve bakım onarım işlerini  yaptırmak,   

b) Tüm içme suyu pompa istasyonlarının ve derin kuyu gruplarına ait motor ve 

elektrik teçhizatlarının bakım ve onarımlarını yaparak işletmesini yapmak,  

c) İdari ve hizmet binalarına ait elektrik arıza bakım onarımlarını yaptırmak,   

d) Tüm idari ve hizmet binaları, lojmanlar, tahsilat şubeleri, pompa istasyonları, atölye 

ve ambarların elektrik, iletişim, iklimlendirme vb. ihtiyaçları ile binaların iç-dış boya ve 

bakımlarını yapmak, 

e) Altyapı şebekeleri hatlarında mevcut olan katodik koruma tesislerinin işletmesini 

yapmak,  

f) Güneş Enerji Santrali ile ilgili gerekli proje, imalat ve işletmesini yaptırmak, 

g) İdareye ait elektrik ve doğalgaz faturalarının takibini yaparak ödenmesini sağlamak, 

h) İdareye ait birimlerde açılacak olan elektrik ve doğalgaz abonelik ve giderlerinin 

takibini yapmak, 

i) Elektrik atölyelerinin; bakım, onarım, revizyon ve tadilat çalışmalarının aksamadan 

etkin bir şekilde sürdürülmesi için yapılan çalışmaların verimliliğini izlemek, 

j) İdarenin hizmetinde bulunan araç ve iş makinelerin sevk ve idaresini sağlamak, 

k) İdareye ait her türlü motorlu araç ve iş makinelerinin kontrol ve muayenelerini 

yaparak trafiğe çıkışlarında gerekli tüm idari ve teknik düzenlemeleri yapmak, 

l) İdareye ait araç ve iş makinelerinin imalat, bakım-onarım, revizyon ve tadilat 

çalışmalarının aksamadan etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 
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m) Jeneratör, kompresör vb. ekipmanların bakım onarımını yaptırmak, 

n) İdarenin ihtiyacı olan resmi araç ve iş makinalarıyla ilgili teknik çalışmaları 

yapmak, 

o) İdarenin ihtiyacı olan kiralık araç ve iş makinalarıyla ilgili talepleri toplamak ve 

gerekli çalışmaları yapmak, 

p) Şoför ve operatörlerin eğitim ve belge takiplerini yapmak, 

q) Araç ve iş makinalarının yakıt ikmalinin takibini yapmak, 

r) İşletmenin verimli çalıştırılması için gerekli olan teknoloji ile gelişmelerin 

uygulamaya yönelik olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla, bu çerçevede teknik çalışmalar 

yapmak veya yaptırmak. 

s) Dairenin iş ve işlemleri ile ilgili coğrafi bilgi sistemleri verilerini sayısal ortama 

aktarmak ve güncellemek. 

 

Şube Müdürü 

Madde 7- DESKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esaslarına Dair Yönetmelik’te ve bu yönergede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve 

koordinasyonundan öncelikle Genel Müdüre veya bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısına ve 

Daire Başkanına karşı birinci derecede sorumludur. 

 

Birimlerin/Şefliklerin görevleri  

Madde 8- Madde 5’te Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması’nda gösterilen 

birimlerin/şefliklerin görevleri:  

Elektrik Makine Bakım Onarım Birimi: 

a) Elektrik ile ilgili  her türlü proje, imalat  ve bakım onarım işlerini  yaptırmak,   

b) Tüm içme suyu pompa istasyonlarının ve derin kuyu gruplarına ait motor ve 

elektrik teçhizatlarının bakım ve onarımlarını yaparak işletmesini yapmak,  

c) İdari ve hizmet binalarına ait elektrik arıza bakım onarımlarını yaptırmak,   

d) Altyapı şebekeleri hatlarında mevcut olan katodik koruma tesislerinin işletmesini 

yapmak,  

e) Elektrik atölyelerinin; bakım, onarım, revizyon ve tadilat çalışmalarının aksamadan 

etkin bir şekilde sürdürülmesi için yapılan çalışmaların raporlanmasını sağlamak, 

f) İdare bünyesindeki kompanzasyon panolarının arıza, bakım ve onarımlarını 

yapmak, 

g) İdareye ait aktif, reaktif sayaçların endeks takibini yapmak, 
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h) Elektrik arızalarının giderilmesi için gerekli yedek parça, avadanlık, kablo, trafo vb. 

malzemelerin alınmasını sağlamak, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli malzeme 

stokunu yapmak, alınması gereken önlemleri almak, 

i) İdare birimlerinden gelen talebe istinaden çalışma noktasına uygun içme suyu 

pompasının seçim ve teminini sağlamak, 

 

   Enerji Verimliliği Birimi: 

a) Güneş Enerji Santrali ile ilgili gerekli proje, imalat ve işletmesini yaptırmak, 

b) İdareye ait elektrik ve doğalgaz faturalarının takibini yaparak ödenmesini sağlamak, 

c) Elektrik atölyelerinin; bakım, onarım, revizyon ve tadilat çalışmalarının aksamadan 

etkin bir şekilde sürdürülmesi için yapılan çalışmaların verimliliğini izlemek, 

d) İdareye ait birimlerde açılacak olan elektrik ve doğalgaz abonelik ve giderlerinin 

takibini yapmak, 

e) Birimlerde enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına yönelik etüt ve 

proje çalışmalarını yürütmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,  

f) İdarenin enerji verilerinin takibini, analizini, raporlamasını yapmak,  

g) İdarenin enerji mevzuatı çerçevesinde enerjiyi ve enerji kaynaklarını etkin ve 

verimli kullanmasını sağlamak, 

h) İdareye ait aktif, reaktif sayaçların endeks kontrolünü yapmak, 

i) İdarenin görev ve yetki kapsamında enerji faaliyetlerinin en iyi şekilde 

yürütülebilmesi için ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlara katılım sağlamak, üye 

olmak ve koordinasyonu geliştirmek,         

 

Araç Sevk ve İdare Birimi: 

a) İdarenin hizmetinde bulunan araç ve iş makinelerin sevk ve idaresini sağlamak, 

b) İdareye ait her türlü motorlu araç ve iş makinelerinin kontrol ve muayenelerini 

yaparak trafiğe çıkışlarında gerekli tüm idari ve teknik düzenlemeleri yapmak, 

c) İdareye ait araç ve iş makinelerinin imalat, bakım-onarım, revizyon ve tadilat 

çalışmalarının aksamadan etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

d) Jeneratör, kompresör vb. ekipmanların bakım onarımını yaptırmak, 

e) İdarenin ihtiyacı olan resmi araç ve iş makinalarıyla ilgili teknik çalışmaları 

yapmak, 

f) İdarenin ihtiyacı olan kiralık araç ve iş makinalarıyla ilgili talepleri toplamak ve 

gerekli çalışmaları yapmak, 
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g) Şoför ve operatörlerin eğitim ve belge takiplerini yapmak, 

h) Araç ve iş makinalarının yakıt ikmalinin takibini yapmak, 

 

           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

 

Servis Oluşturulması 

Madde 9- Şeflik/Birimlerin içerisinde servis oluşturulması, İnsan Kaynakları ve 

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

 

Değişiklik 

Madde 10- 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. 

 

Yürürlük 

Madde 11- Bu yönerge hükümleri Genel Müdür onayıyla yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 12- 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.) 

 


