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T.C. 
KIRIKKALE BELEDİYESİ 

SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

MADDE 1: Amaç 
 
              Bu Yönetmelik Kırıkkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını 
düzenler.  
 
MADDE 2: Kapsam  
 
             Bu Yönetmelik Kırıkkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün Görev, Çalışma Usul ve Esaslarını 
kapsar. 
 
MADDE 3: Dayanak  
 
             Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu,1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha 
Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 167 Sayılı Yer altı Suları Hakkındaki Kanun, 
5728 Sayılı Yasa, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Resmi Gazete ile Belediyelere görev yükleyen diğer yasa 
yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.  
 
MADDE 4: Tanımlar  
 
             A. Belediye: Kırıkkale Belediyesi  
             B. Başkan: Kırıkkale Belediye Başkanını  
             C. Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını  
             D. Müdürlük: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünü  
 

İKİNCİ BÖLÜM  
Kuruluş, Bağlılık, Birimler, Görev ve Çalışma Esasları 

 
MADDE 5: Kuruluş  
 
             Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünü,"Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke 
ve Standartlarına Dair Yönetmelik" Hükümleri gereğince Kırıkkale Belediye Meclisinin 05.04.2007 tarih ve 04 Sayılı 
Kararıyla yeniden kurulmuştur.  
 
MADDE 6: Bağlılık  
 
             Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan yardımcısına bağlı olarak 
görev yapar.  
 
MADDE 7: Müdürlük ve Müdürlüğe Bağlı Birimler Görev ve Çalışma Esasları  
 

A. Su ve Kanalizasyon Müdürü: 
 

             Belediye Başkanı ve İlgili Başkan yardımcısına bağlı olarak çalışmak, bu yönetmelikte belirtilen görevlerle; 
ilgili mevzuatın ( 5393 sayılı kanunun 14. Maddesinin a bendi) Belediyelere verdiği su ve kanalizasyon görevlerinin 
gerçekleşmesini sağlamak. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personelinin tümüne emir ve görev vermeye yetkili 
olmak, müdürlüğün tüm çalışmalarından sorumlu olup, yapılan çalışmaları düzenlemek, denetlemek ve personelin 
koordinesini sağlamak. Şehrin ileriye dönük su ve kanalizasyon ile ilgili ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli 
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planlamaları yapmak, yıllık yatırım programları, analitik bütçe, gelir-gider hesapları, stratejik plan ve Belediye 
meclisince belirlenen su satış tarifelerini hazırlatıp uygulamak. Alım, satım, ihale ve kira işlerini, mevzuatlara 
uygun olarak hazırlayıp uygulamak. Birimin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli alım ve harcamaları 
Belediye Başkanının onayı ile genel bütçeden talep etmek. Belirtilen birimler içinde hizmeti özelleştirilen işlerin, 
yüklenici firma tarafından yasa yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi konusunda Başkanlığa karşı 
sorumludur. Ayrıca; özelleştirme şartnamesinde belirtilen hizmetlerin şartname ve sözleşmeye uygun olarak 
yerine getirildiğini kontrol eder. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili Başkanlık makamı, resmi ve özel kuruluşlarla gerekli 
konularda koordinasyonu sağlayarak yetkili üst makamlara bilgi vermek, Yokluğunda Belediye Başkanının 
onayacağı bir kişi müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet eden, müdürün tüm yetki ve sorumluluklarına sahip olur. 

          B.Teknik Hizmetler ve Scada 

          Hizmet akışının hızlandırılması ve iş veriminin artırılması için birimlerin kontrolünün daha düzenli yapılmasını 
sağlamak, Müdürlüğe ait istatistik bilgileri çıkarmak ve dokümanları hazırlamak, İçme Suyu dağıtım şebekesi 
kapsamındaki terfi merkezi ve Depo gibi tesislerde gerekli ölçüm ve kumanda sistemiyle yapılması için gerekli 
verilerin elde edilmesi ve bu verilerin Bilgisayar tabanlı bir kontrol merkezinde kayda alınıp işlemlerden geçirilerek 
şebekenin verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak. Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak. 

         C.Yazı İşleri ve Ayniyat   

         Gelen ve giden evrakın özel defterlerine düzenli olarak kaydını yapmak ve Müdürün bilgisi ile ilgili yerlere 
sevk ve zamanında ulaştırılmasını sağlamak. Gelen evrak ile yazılan yazı suretlerini müdürlüğün kaydından 
geçirdikten sonra ilgili birimlere gereği yapılarak, dosyasında muhafaza edilmek üzere dağıtımını sağlamak. 
Müdürlüğe ait yazışmaları takip ederek usulüne uygun ve zamanında cevaplandırmak, arşivlemek. Yazışmaları 
2004/8125 sayılı Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Yönetmeliğine göre yapmak. Ödeme evraklarını 
tanzim etmek, sarf ve demirbaş malzemelerle ilgili iş ve işlemleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak. 
Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.  

         D.Abone 

         Abone işlemlerinin düzenli bir şekilde yasa ve yönetmelikler gereği yapılmasını sağlamak. Abone olmak için 
gelen vatandaşlardan gerekli belgeleri isteyerek, kontrol etmek. Belediye meclisinin belirlediği su abone 
depozitosu ve hizmet karşılığı ücretleri tahsilâta aktarmak. Abone kayıt defterine işlemek ve yeni abonelere 
numara vermek. Abone açma ve kapama işlemlerini takip etmek. Yeni abonelik işlemi yapılması noktasında, ilgili 
birimlerle koordineli çalışmak. Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.  

        E.Su Tahakkuk ve Tahsilât    

        Tahakkuk işlemlerinin yasal mevzuata göre yapılmasının kontrolü, tahsilâta aktarılması ve denetimini yapmak. 
Sorunlu abonelerin (hatalı abone alınması, hatalı sayaç endeksi okunması, adres değişikliğinden kaynaklanan) 
yerinde incelemek, kontrolünü yapmak. Kaçak ve usulsüz su kullananlara engel olmak. Tahakkukla ilgili aylık ve 
yıllık cetvellerin düzenlenmesini sağlamak. Tahakkuku takip edip zamanında bilgisayarlara yüklenmesini ve 
ihbarnamelerin abonelere ulaştırılmasını sağlamak. Tahsilât veznelerinin çalışmalarını kontrol etmek, Müdürlükçe 
verilecek diğer görevleri yapmak. 

       F. Kaçak Su ve Endeks  

       Su sayaçları endeks okuma, açma, kapama ve kaçak ve usulsüz su kullanımının tespiti gibi işlemlerin hizmet 
alımı yöntemiyle yüklenici firmalara yaptırılması için gerekli çalışmaları yapmak. Yüklenici firmaların hizmetlerinin 
ihale şartnamesi ve sözleşmelerine uygun olarak yerine getirildiğini kontrol etmek. Hizmet alımı yöntemiyle 
yapılan endeks okuma, açma, kapama ve kaçak ve usulsüz su kullanımının tespiti gibi işlemlerini yapmak. İstatistik 
bilgileri ve aylık faaliyet raporlarını tanzim etmek. Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak. 
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       G. Su Sayaç Bakım Servisi 

Müdürlüğümüz hizmet alanı içerisinde olan su saatlerinin bakımı onarımı yapılmasından 
sorumludur. Ayrıca şikayette bulunan abonelerin saatlerinin sökülmesinden ve Sanayi ve Ticaret il  
müdürlüğü ölçü ayar memurluğundan eleman temin edip zamanında kontrolünü sağlamak ve rapor 
tutturmak. Abonelerle ilgili bilgileri ve tutulan raporu tahakkuk memurlarına bildirmek,Müdürlükçe 
verilecek diğer görevleri yapmak.         

 
       Ğ. Atıksu Arıtma Tesisi 

       Belediye hizmet alanı içerisinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri'ni işletmek, kapasitesine uygun çalışmasını, 
bakım ve gerekli onarımların yapılmasını sağlamak. İhtiyaç duyulması halinde arıtma tesisi ile ilgili iyileştirmelerin 
yapılmasını sağlamak. Kanalizasyon sistemine verilen/verilecek evsel- endüstriyel atıksuların arıtma tesisinin ve 
kanalizasyon şebekesinin çalışmasını olumsuz etkilememesi için gerekli ölçüm, kontrol, belgelendirme işlemlerini 
yapmak. Personelin eğitimini sağlamak. Tesislerde sabotaj vb. eylemlere karşı güvenlik tedbirlerini almak. İstatistik 
bilgileri ve aylık faaliyet raporlarını tanzim etmek. Tesis laboratuarında tesisin standartlara uygun çalıştığının 
kontrolü ve işletilmesi için gerekli analizlerinin yapılarak, periyodik olarak izlenmesini, deneylerin sonuçlarını kayıt 
altına alınmasını sağlamak. Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Planlama, Koordinasyon ve Uygulama 

      MADDE 8: Planlama ve Koordinasyon  

      Yapılacak iş ve işlemlerle ilgili planlama ve koordinasyon Müdür tarafından yapılır.  

      MADDE 9: Uygulama  

     1.Yapılan planlamanın koordinasyon ve uygulaması Müdür, müdürlüğe bağlı servis şefleri ve çalışanları ile 
ortaklaşa yapılır.  

     2. İdare; gerekli durumlarda kamu kurum- kuruluşları ve özel teşebbüs ile ortaklaşa çalışma yapabilir.                                                                                           

     3. Müdürlükte çalışan tüm personel; giyim, kuşam, temizlik ve halkla ilişkilerine azami dikkat etmek zorundadır.  

    4. Müdürlükte çalışan tüm personel; Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik 
davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmalıdır.  

    5. Müdürlükte çalışan personellerden görevini aksatan, ihmal eden, yapmayan görevlilere; bağlı olduğu yasa ve 
yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli Hükümler 

      MADDE 10  

      Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller Bu Yönetmelikte Bulunmayan Hususlarda Yürürlükteki İlgili Kanun 
ve Mevzuat Hükümlerine göre uygulama yapılır.  

      MADDE 11: Yürürlük  
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      Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer.  

      MADDE 12: Yürütme  

      Bu Yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı Yürütür.  


