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İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

SU YÖNETİM 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 Su Yönetim Şube Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, 

sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir. 

  

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönerge; Su Yönetim 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 Başkanlığı 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 Başkanlığı’nın 

       bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısını, 

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

i) Müdürlük    : Su Yönetim Şube Müdürlüğü’nü 

                                         ifade eder. 
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SU YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İçme Suyu Kontrol  

Birimi 

 

 

Yeraltı Suları 

Birimi 

 

 

Laboratuvar 

Birimi 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ 

  

Kuruluşu 

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

birimden oluşur. Şube müdürlüğünün teşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir: 

 

 

Şube Müdürlüğünün Görevleri 

Madde 6-  Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda sayılmıştır: 

a) İçme suyu temini için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak veya yaptırmak, 

b) Jeolojik etütler yapmak veya yaptırmak, sondaj kuyularının açılmasını ve 

denetimini sağlamak, 

c) İçme suyu şebekesindeki klor miktarının ilgili mevzuata uygun olmasını sağlamak, 

d) İçme suyu depolarının dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

e) İlgili kurumlarla iletişim halinde içme suyu kaynaklarından ve içme suyu 

şebekesinden düzenli olarak numuneler alınmasını sağlamak, mevzuata uygunluğunu izlemek, 

f) Şubenin iş ve işlemleri ile ilgili coğrafi bilgi sistemi verilerini sayısal ortama 

aktarmak ve güncellemek 

g) İçme ve kullanma sularının otonom kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapmak,  

h) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel istekle gelen su, atık su ve kömür 

numunelerinin analizlerini yapmak.  

 

Şube Müdürü 

Madde 7- 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. 
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Birimlerin/Şefliklerin Görevleri  

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

birimlerin/şefliklerin görevleri:  

 İçme Suyu Kontrol Birimi: 

a) İçme suyu şebekesindeki klor miktarının ilgili mevzuata uygun olmasını sağlamak 

için gerekli çalışmaları yapmak, 

b) Yıl içerisinde kullanılacak klor miktarını ve türünü belirleyip satın almasını 

yapmak,  

c) Klor için depolama alanını düzenlemek ve gerekli güvenlik önlemlerini almak, 

d) İlgili mevzuata göre görev alanındaki su depolarının düzenli olarak temizliğini 

yapmak, 

e) Görev alanındaki Su depo alanlarının güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri 

almak, 

f) Görev alanındaki Su depo binalarında oluşan hasarları onarmak ve meydana 

gelebilecek hasarlar için önlem almak, 

g) İl genelindeki içme suyu kaynaklarından ve içme suyu şebekesinden düzenli olarak 

numuneler alarak ilgili mevzuata göre uygunluğunu izlemek, 

h) İçme suyuna ait tesislerin işletilmesi ve vatandaşlara kaliteli ve daha sağlıklı bir 

içme suyunun sağlanması amacıyla yapılan çalışmaların mevzuata uygun olarak 

yürütülmesini sağlamak. 

 

Yeraltı Suları Birimi: 

a) Görev alanında yeni içme suyu kaynakları ve İl genelinde sondaj noktaları 

belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak, 

b) Görev alanındaki yeraltı sularını korumaya yönelik kaçak sondajları tespit etmek ve 

gerekli işlemleri yapmak, 

c) Görev alanındaki mevcut kaynakların ve kuyuların güvenliği ile ilgili önlemler 

almak, 

d) Görev alanındaki içme suyu kaynaklarının düzenli olarak kontrolünün yapılmasını 

sağlamak, 

e) İl genelinde jeolojik etütler yapmak/yaptırmak, yeraltı sondaj kuyularının 

açılmasını ve denetimini sağlamak, 

f) İl genelinde yeni açılacak sondaj kuyularının ruhsatlandırma işlemlerini yapmak, 
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g) İl genelinde mevcut sondaj kuyularından gerekli olanların iyileştirilmesini 

sağlamak, 

h) Sondaj kuyularının filtrasyonu için filtre kurmak veya kurdurmak, kurulan 

filtrelerin ihtiyaç doğrultusunda kontrollerini yapmak,   

i) Sondaj kuyularının ve kaynakların periyodik debi ölçümlerini yapmak, bunlarla 

ilgili raporlar hazırlamak ve arşivlemek, 

j) Kuyuların su seviyelerini ölçmek ve elde edilen değerler ışığında raporlar 

hazırlayıp amirlerine sunmak, 

k) Yeraltı suları ile su kaynaklarının temini, korunması ve bunlara ait tesislerin 

işletilmesi amacıyla yapılan çalışmaların mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 

Laboratuvar Birimi: 

a) Laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak kalite sisteminin 

kurulması, takip edilmesi, sürekliliğinin sağlanması, geliştirilmesi, Kalite Politikasının 

çalışanlara duyurulması ve çalışanların kalite bilincinin geliştirilmesini sağlamak, 

b) Laboratuvarın, Yeterlik Belgesinin sürekliliğini sağlaması için Çevre Ölçüm ve 

Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında çalışmalarını sürdürmek, 

c) İçme suyu ihtiyacını sağlayan kaynak, sondaj, depo, pompa istasyonları ile birlikte 

şehir şebeke uç noktalardan su numuneleri almak, bu su numunelerini ilgili mevzuata uygun 

olarak ulusal ve uluslararası metotlar kullanarak analizlerini yapmak, analizi tamamlanan 

numuneleri raporlamak, ilgili makama ve/veya müşteriye analiz raporlarını iletmek, 

d) Çevre kirliliği oluşmaması için, kontrol ve önlem amacıyla, gelen talepler 

doğrultusunda atık su numunelerini almak ve ilgili mevzuat kapsamında ulusal ve uluslararası 

metotlar kullanarak analizlerini yapmak, analizi tamamlanan numuneleri raporlamak, ilgili 

makama ve/veya müşteriye analiz raporlarını iletmek, 

e) Resmi veya özel kurum personeli tarafından alınıp Laboratuvar Birimine getirilen 

kömür numunelerinin analizlerini yapmak, analizi tamamlanan numuneleri raporlamak, ilgili 

makama ve/veya müşteriye analiz raporlarını iletmek. 

 

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.  
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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.) 

 


