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KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’nın, bağlı Şube 

Müdürlükleri’nin ve diğer bağlı alt kademe birimleri ile meslek erbabının Görev Yetki ve 

Sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam  

Madde 2- (1) Bu yönerge, Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Daire 

Başkanı, Şube Müdürü diğer bağlı birimler ile meslek erbabını kapsar.  

 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu yönerge, 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kanununun 12, Ek 5, Geçici 10. 

maddeleri ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları 

Yönetmeliğinin 8. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

Madde 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; 

 

a) MUSKİ   : Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’ni 

b) Genel Müdürlük : MUSKİ Genel Müdürlüğü’nü, 

c) İdare   : MUSKİ Genel Müdürlüğü’nü, 

ç) Genel Müdür  : MUSKİ Genel Müdürü’nü, 

d) Yönetim Kurulu : MUSKİ Yönetim Kurulu’nu, 

e) Daire Başkanı : Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanı’nı, 

f) Daire Başkanlığı : Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’nı, 

g) Şube Müdürü : Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlerini, 

ğ) Müdürlük  : Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlükleri, 

h) Bağlı Birim  : Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlükleri 

ve Şube Müdürlüklerinin bünyelerindeki alt hizmet birimini veya meslek erbabını, ifade eder. 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat ve Yönetim 

Teşkilat ve Yönetim  

Madde 5- (1) Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, 

 

a) Daire Başkanı, 

b) Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü, 

c) Atıksu 1.Bölge Şube Müdürlüğü, 



d) Atıksu 2. Bölge Şube Müdürlüğü, 

e) Atıksu 3. Bölge Şube Müdürlüğü ve müdürlüklere bağlı birimlerden oluşmaktadır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı  

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

 

Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanı 

Madde 6- Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanı’nın görev yetki ve sorumluluk yönergesi şu 

şekildedir. 

 1.Unvanı:  

 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanı’dır. 

 2.Temel Görevi:  

 a) Muğla Büyükşehir Belediyesi il sınırı içinde kalan kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke 

hatlarının ve atıksu arıtma tesislerinin kanunların verdiği yetki dâhilinde işletmesini yapmak veya 

yaptırmak  

 b) MUSKİ Kanalizasyon şebeke hatlarına bağlı atıksu kaynaklarının tespit, denetim, 

ruhsatlandırma ve kontrol faaliyetlerini ilgili birimler ile koordineli olarak yürütmektir. 

 c) Genel Müdürlüğün vizyon, misyon ve ilkelerine uygun olarak stratejik plan yapılmasına 

yardım etmek, 

 3.Kuruluş İçindeki Yeri:  

 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığının kuruluş içindeki yeri Genel Müdüre 

bağlı bir Genel Müdür Yardımcısı bünyesinde bulunan daire başkanlığı şeklindedir. 

 4.Emir Alacağı Makam:  

 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanı Genel Müdür ve Genel Müdür 

Yardımcılarından emir alır. 

 5.Görev ve Yetkileri:  

 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır; 

 a) İdareye ait atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz deşarj yapılarını, kanalizasyon 

ve yağmur suyu şebeke sistemleri ve tesislerini ilgili mevzuata uygun şekilde işletmek veya işlettirmek ile 

bu tesislerdeki ekipmanlar ve otomasyon sistemleri için her türlü periyodik ve dinamik koruyucu bakım, 

onarım ve gerekli görüldüğünde yenilemeyi, tüm dere ve yan kollarının daimi akarlarını sağlamak 

amacıyla temizliğini ve ıslahı yapılmış olan derelerin bakım-onarım çalışmalarını planlı olarak yapmak 

veya yaptırmak, sorumluluk sahasında bulunan bu sistemlerin çevreye olan etkilerini azaltmak adına 

çalışmalar yürütmek, meteorolojik ve iklim değişikliğini takip ederek gerekli tedbirleri almak, 

 b) Sorumluluk sahası içinde oluşan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ilgili mevzuata uygun 

bir şekilde bertaraf işlemlerini, geri kazanım için araştırma çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının sağlanmasını ve enerji verimliliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, yetki sahasındaki 

konularda gerekli araştırma ve geliştirme işlemlerini yürütmek,  

 c) Kurulu, yeni yapılan veya yapılacak olan atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz 

deşarj yapılarını, kanalizasyon şebeke sistemleri ve tesislerini devir alarak işletmek, yetki sahasında 

bulunan mevcut sistemlerin kapasite artırımı veya proses değişikliğine ilişkin ihtiyaçlarını belirleyerek 

projelendirilmesi ve yapımı için ilgili birimler ile koordineli çalışmak, 

 ç) Atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz deşarj yapılarını, kanalizasyon şebeke 

sistemleri ve tesislerinin projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli 



koordinasyonu sağlamak, birim görüşünü bildirmek ile plan ve programların gerektiğinde revize edilmesi 

ve gerçekleştirilmesi konusunda ilgili birimler ile koordineli çalışmak,  

 d) Kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin atıksu bağlantı kanalı tıkanıklığını açmak, 

fosseptik çekim hizmetlerini yürütmek veya yürüttürmek. 

 e) MUSKİ sorumluluk sahasındaki resmi ve özel tüm vidanjörlerin izin işlemlerini 

gerçekleştirmek, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılmaması durumunda bedeli karşılığında atıksu 

bağlantı kanalı tesisini yapmak veya yaptırmak, 

 f) Yatırım programında bulunmayıp çeşitli sebeplerle lüzumu görülen mevcuttaki veya yeni 

yapılması zorunlu olan atıksu arıtma tesisleri ve deşarj hatları, deniz deşarj yapıları, atıksu abone hatları, 

kanalizasyon şebeke sistem ve tesisleri ile görev sahasındaki muhtelif hizmet binaları ve tesislerin, bu 

yönergede belirlenen yetki sınırları kapsamında kalmak kaydıyla, etüt, plan, proje ve inşaatlarını yapmak 

veya yaptırmak, yapılacak olan iş ve işlemlere ait gerekli izin başvurularını yapmak ve sonuçlandırmak, 

 g) MUSKİ sorumluluk sahasında hat uzunluğu en fazla 1 (bir) kilometre ve hat çapı en fazla 

400 mm olan kanalizasyon şebeke hatlarının etüt, plan, proje ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, 

 ğ) İdarenin tasarrufunda bulunan atıksu toplama sistemlerinde fiziki kayıp ve kaçak oranını 

en aza indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak, hukuki ve idari işlemleri ilgili birimler ile 

koordineli olarak yürütmek. 

 h) Sorumluluk sahasındaki atıksu toplama sistemine ve/veya kanalizasyona bağlantı yapan ve 

yapacak olan bütün atıksu kaynaklarının tespit, denetim, ruhsatlandırma ve kontrol faaliyetlerini ilgili 

birimler ile koordineli olarak yürütmek ve yetki çerçevesinde mevzuat düzenlemeleri yapmak, 

 ı) Evsel ve endüstriyel tesisler tarafından sunulan ve MUSKİ kanalizasyon şebeke hattına 

deşarj yapacak olan arıtma tesisi projelerini, ilgili bakanlık genelgelerine göre, ilgili birimler ile beraber 

incelemek ve onaylamak, 

 i) MUSKİ Çevre Analiz Laboratuvarlarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işletmek, su 

ve atıksu numunelerinin analizlerini yapmak ve raporlamak, gerekli izin, lisans ve belge çalışmalarını 

yürütmek, analiz sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek, 

 j) Su durum belgesi, bağlantı izin belgesi, bağlantı görüş belgesi ve benzeri, İdare tarafından 

görüş verilen altyapı projesine göre, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılması gerekli işlerin, iznine 

uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek, gereğini yapmak ve birim görüşünü bildirmek, 

 k) MUSKİ sorumluluk sahasında İdare görüşü ve kontrolü haricinde yapılmış, atıksu bağlantı 

projesi veya imalatının tespiti için arazi ve bölge taramasında bulunarak, tespit edilen gerçek veya tüzel 

kişilere gereken tebligatı yapmak, MUSKİ atıksu kanalizasyon şebekesine bağlantı görüşünün alınması 

için gerekli işlemleri tamamlamak üzere süre vermek, görüş almak için müracaatta bulunmayan gerçek 

veya tüzel kişilere ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem yapmak, 

 l) Yetki sahasındaki konular ile ilgili UKOME, AYKOME ve benzeri kuruluşlara bilgi 

vermek, raporlamak, görüş vermek, değişiklik önermek ve istişare ederek gereğini yapmak veya 

yaptırmak, 

 m) Sorumluluk sahasında bulunan her türlü altyapı ve üstyapıların, Genel Müdürlükçe 

belirlenen veri modeline uygun şekilde CBS veri altlığı haline getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları 

ilgili birimle birlikte koordineli bir şekilde yapmak, güncel tutmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak 

veya yaptırmak.  

 n) İdarenin her türlü mal, hizmet, danışmanlık hizmeti alımı ile yapım işleri kapsamında 

gerçekleştireceği ihalelere ait teknik şartnamelerin talep edildiği takdirde ilgili birimlerle koordineli olarak 

hazırlanmasını, incelenmesini, ilgili mesleki kriterler yönünden mevzuatına uygunluğunu sağlamak ve 

daire başkanlığının ihtiyacı olan her türlü mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımı ile yapım işleri 

kapsamında gerçekleştirilmesini istediği ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak, 



 o) Daha sıhhatli ve kontrollü bir işletme sağlanması amacıyla, yol seviyesi altında kalan vana, 

vantuz ve rögar kapakları ile işletmede kullanılan diğer şebeke elemanları tespit edilerek, imkânlar 

dâhilinde bunları yol üst kotuna kadar yükseltilmesini sağlamak, 

 ö) İdarece yapılan Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi bakım onarım ve tamirat 

çalışmalarından sonra bozulan üst yapının tamiratının yapılmasını sağlamak, 

 p) İdarenin görev alanındaki derelerin ıslahı, yağmursuyu hatları ile ilgili etüt, fizibilite, plan 

proje ve imalatlarını yapmak veya yaptırmak, 

 r) Derelerin tespiti, tescili ile ıslahı yapılmış derelerin devir alınması işlemlerinin yapılarak 

ilgili daire başkanlığına işletilmesi için bildirimini yapmak, 

 s) Daire Başkanlığına ait faaliyet raporları ve performans programlarının düzenli olarak 

hazırlanmasını sağlamak, 

 ş) İdarenin stratejik planı doğrultusunda Daire Başkanlığının yıllık gelir-gider bütçesi ve 

yıllık yatırım planlarının hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak, 

 t) MUSKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri 

doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri 

yürütmek.  

 u) Genel Müdürlükçe verilen Başkanlığı’nın görev yetki ve sorumluluğu dâhilindeki diğer 

işleri yapmak. 

 ü) Daire Başkanlığı personeli arasında görev paylaşımını, iş bölümünü, iş akışını ve iş 

birliğini düzenlemek ve personele imza karşılığı bildirmek. 

 v) Daire Başkanlığı’ndaki personelin devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında 

sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 y) Daire Başkanlığı’na bağlı birimlerinin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata uygunluğunu 

sağlamak, 

 z) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde ilgili Genel Müdür Yardımcısına yardımcı 

olmak, gerektiğinde vekâlet etmek, 

 aa) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

 bb) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap 

vermek, 

 cc) 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ve bağlı birimler 

ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisi olmak, tahakkuk, verilen emirleri ve bunlara bağlı evrakları 

inceleyerek onaylamak, 

 çç) Daire Başkanlığında çalışan personelin, kamu görevlisi anlayışına uygun hareket 

etmelerini sağlamak, 

 dd) Daire Başkanlığı’nda çalışan personelin, İdarenin etkinliklerine katılımını sağlamak, 

 ee) Daire Başkanlığı’nda çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim talebinde 

bulunmak, 

 ff) Daire Başkanlığında çalışan personelin emniyet tedbirlerini almasını sağlamak, 

kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve cihazların gerekli 

bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

 gg) Daire Başkanlığı’nda çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu 

malzeme, giyim ve kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını 

sağlamak, 

 ğğ) Daire Başkanlığı’nda çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesailerinin takibi 

ile etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini 



ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak 

ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

 hh) Daire Başkanlığı’na ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların 

düzenli bir şekilde kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

 ıı) Daire Başkanlığı’na ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve 

muhafaza etmek, Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve 

izni olmaksızın hiçbir kişi veya kuruluşa vermemek, 

 ii) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak 

ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

 jj) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici 

önleyici faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili 

düzeltici/önleyici faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

 kk) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak. 

 ll) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

 mm) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

 nn) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

 oo) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür 

Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek, 

 öö) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir 

şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.  

 6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri:  

 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanı, yetkinin kullanılması, sorumluluk ve yetki 

devrini şu şekilde yapar. 

 a) İlgili Genel Müdür Yardımcısına bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile 

kendisine verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

 b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak 

yetki ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

 c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, 

İdarenin kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin 

yararlarını da göz önünde tutmak zorundadırlar, 

 ç) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

 d) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, 

amirlerinin emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,   

 e) Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı görev ve yetkileri kapsamında Genel 

Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısından emir alır, 

 f) Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanı yapacağı tüm işlerden Genel Müdür ve 

ilgili Genel Müdür Yardımcısına karşı sorumludur, 

 g) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

 ğ) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

 h) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında 

kullanılır ve yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

 ı) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  



 i) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak 

acele hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

 j) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel 

ilkelerle ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt 

kademelere devredemezler,   

 k) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan 

bütün yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

 7.İş İlişkileri:  

 Genel Müdürlük bünyesindeki tüm birimler ve diğer Daire Başkanlıkları ile Kanalizasyon ve 

Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı’nı ilgilendiren işlemlerin yürütülmesi ve takibi için iş ilişkisi kurar, ayrıca 

Daire Başkanlığı’na bağlı diğer Müdürlükler ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

 

 

Daire Başkanı Sekreteri 

Madde 7- Daire Başkanı Sekreterinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

 1.Unvanı:  

 Daire Başkanı Sekreteri’dir. 

 2.Temel Görevi:  

 Daire Başkanlığının kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkilerini sağlamaktır. 

 3.Kuruluş İçindeki Yeri:  

 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı’dır. 

 4.Emir Alacağı Makam:  

 Daire Başkanı ve bağlı Şube Müdürleridir. 

 5.Görev ve Yetkileri:  

 Daire Başkanı Sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır; 

 a) Bağlı bulunduğu birimin iç ve dış görüşmelerini düzenleyerek, yetkililerle yapılması 

gerekli görülen (kişi veya grupların) görüşmeleri, zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak planlamak, 

emre göre görüşmeleri yürütmek 

 b) Ziyaretçileri yönlendirmek, gerektiğinde ağırlamak ve ilgili kişilerle görüşmelerini 

sağlamak, 

 c) Daire Başkanının yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini 

sağlamak, 

 ç) Telefonlara bakmak ve gerektiğinde ilgili kişilere yönlendirmek, 

 d) Gelen faksları ilgili birim/ kişilere iletmek, gidecek faksları da ilgili yerlere göndermek, 

 e) İmza ve havale edilen yazı ve dosyaları ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek, gerekli 

olanların giriş-çıkış kayıtlarını tutmak, dosyalamak, 

 f) Daire Başkanının kırtasiye, demirbaş, temizlik vb. büro hizmetlerinin yapılmasını 

sağlamak, 

 g) Kullandığı ve sorumluluğunda olan cihazların bakımından sorumlu olmak, gerektiğinde 

aksaklığın giderilmesini temin etmek, 

 ğ) Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili olarak yapılmış veya yapılacak protokollerin 

dosyalanması veya muhafaza edilmesi işlemlerini takip etmek, 

 h) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yürütümünü sağlamak, 



 ı) Muhtarlar masası, Bilgi Edinme Merkezi (BİMER-CİMER) ve Web sitesinden gelen talep 

ve şikâyetleri, ilgili bölge şube müdürlüklerine veya daire başkanlıklarına iletmek, bunların 

sonuçlandırılması için gerekli işlemlerin yürütülmesini takip etmek, 

 i) Daire başkanının ve Şube Müdürlerinin izin formlarını hazırlayarak ilgili birime iletmek, 

vekalet durumlarını takip etmek,  

 j) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici 

önleyici faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili 

düzeltici/önleyici faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

 k) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

 l) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

 m) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

 n) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

 o) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Daire Başkanı ve bağlı Şube Müdürleri 

tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek, 

 ö) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir 

şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.  

 6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

 a) Daire Başkanına ve Şube Müdürlerine bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile 

kendisine verilecek diğer görevleri zamanında mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde yapmak ve 

yaptırmakla yükümlüdür, 

 b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

 c) Daire Başkanı Sekreteri görev ve yetkileri kapsamında Daire Başkanı ve bağlı Şube 

Müdürlerinden emir alır, 

 d) Daire Başkanı Sekreteri yapacakları tüm işlerden Daire Başkanı ve bağlı Şube Müdürlerine 

karşı sorumludur, 

 e) Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten sorumludur.  

 f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

 g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır 

ve yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

 h) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

 i) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

 j) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel 

ilkelerle ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt 

kademelere devredemezler,   

 k) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

  

 

  

 



 7.İş İlişkileri:  

Daire Başkanlığının ve bağlı Şube Müdürlüğünün işlemlerini ilgilendiren bütün işlerin takibi esnasında 

gerekli iç ve dış birimler ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü, Görev Yetki ve Sorumluluklar 

 

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürü 

Madde 8- Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu 

şekildedir. 

1.Unvanı:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürü’dür. 

2.Temel görevi: 

a) Muğla İli sınırları içerisinde kanalizasyondan faydalanan/faydalanacak olan işyeri/işletmelere 

atıksularına gerekli önlemlerin aldırılmasını sağlamak, atıksuyun kalitesinden sorumlu olup ruhsatlarını 

vermek;  

b) İdaremiz bünyesindeki yetkili ve akredite olan laboratuvarların faaliyetlerinin sürdürülmesini 

sağlamak;  

c) Muğla İli sınırları içerisinde atıksu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının Çevre Kanunu ve 

ilgili yasal mevzuatlarına uygun olarak işletilmesi, arıtılması ve deşarjı ile kanalizasyon ve yağmur suyu 

şebekesinin günün her saatinde ve sürekli olarak çalışmasını sağlamak için teknik destek vermek. 

ç) Daire Başkanlığına bağlı birimlerin idari ve teknik hizmet iş ve işlemlerini yapmak ve takip 

etmek, 

d) Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı’dır. 

4.Emir alacağı makam:  

Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanı’dır. 

5.Görev ve yetkileri:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürü’nün görev ve yetkileri şunlardır; 

a) İdareye ait atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz deşarj yapılarını, kanalizasyon ve 

yağmur suyu şebeke sistemleri ve tesislerini ilgili mevzuata uygun şekilde işletilmesi ile bu tesislerdeki 

ekipmanlar ve otomasyon sistemleri için her türlü periyodik ve dinamik koruyucu bakım, onarım ve 

gerekli görüldüğünde yenilenmesi için teknik destek sağlamak. 

b) Sorumluluk sahası içinde oluşan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ilgili mevzuata uygun bir 

şekilde bertaraf işlemlerini, geri kazanım için araştırma çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının sağlanmasını ve enerji verimliliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, yetki sahasındaki 

konularda gerekli araştırma ve geliştirme işlemlerini yürütmek,  

c) Atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz deşarj yapılarını, kanalizasyon şebeke 

sistemleri ve tesislerinin projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli 

koordinasyonu sağlamak, birim görüşünü bildirmek ile plan ve programların gerektiğinde revize edilmesi 

ve gerçekleştirilmesi konusunda ilgili birimler ile koordineli çalışmak,  



ç) Yatırım programında bulunmayıp çeşitli sebeplerle lüzumu görülen mevcuttaki veya yeni 

yapılması zorunlu olan atıksu arıtma tesisleri ve deşarj hatları, deniz deşarj yapıları, atıksu abone hatları, 

kanalizasyon şebeke sistem ve tesisleri ile görev sahasındaki muhtelif hizmet binaları ve tesislerin,  

yönergede belirlenen yetki sınırları kapsamında kalmak kaydıyla, etüt, plan, proje ve inşaatlarını yapmak 

veya yaptırmak, yapılacak olan iş ve işlemlere ait gerekli izin başvurularını yapmak ve sonuçlandırmak, 

d) MUSKİ sorumluluk sahasında hat uzunluğu en fazla 1 (bir) kilometre ve hat çapı en fazla 400 

mm olan kanalizasyon şebeke hatlarının etüt, plan, proje ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, 

e) İdarenin tasarrufunda bulunan atıksu toplama sistemlerinde fiziki kayıp ve kaçak oranını en aza 

indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak, hukuki ve idari işlemleri ilgili birimler ile koordineli 

olarak yürütmek. 

f) Sorumluluk sahasındaki atıksu toplama sistemine ve/veya kanalizasyona bağlantı yapan ve 

yapacak olan bütün atıksu kaynaklarının tespit, denetim, ruhsatlandırma ve kontrol faaliyetlerini ilgili 

birimler ile koordineli olarak yürütmek ve yetki çerçevesinde mevzuat düzenlemeleri yapmak, 

g) Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlerde, ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli işlemlerin 

yürütülmesini sağlamak, 

ğ) Evsel ve endüstriyel tesisler tarafından sunulan ve MUSKİ kanalizasyon şebeke hattına deşarj 

yapacak olan arıtma tesisi projelerini, ilgili bakanlık genelgelerine göre, ilgili birimler ile beraber 

incelemek ve onaylamak, 

h) MUSKİ Çevre Analiz Laboratuvarlarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işletmek, su ve 

atıksu numunelerinin analizlerini yapmak ve raporlamak, gerekli izin, lisans ve belge çalışmalarını 

yürütmek, analiz sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek, 

ı) Yetki sahasındaki konular ile ilgili UKOME, AYKOME ve benzeri kuruluşlara bilgi vermek, 

raporlamak, görüş vermek, değişiklik önermek ve istişare ederek gereğini yapmak veya yaptırmak, 

i) İdarenin görev alanındaki derelerin ıslahı, yağmursuyu hatları ile ilgili etüt, fizibilite, plan proje 

ve imalatlarını yapmak veya yaptırmak,  

j) Derelerin tespiti, tescili ile ıslahı yapılmış derelerin devir alınması işlemlerinin yapılarak ilgili 

daire başkanlığına işletilmesi için bildirimini yapmak, 

k) Sorumluluk sahasında bulunan her türlü altyapı ve üstyapıların, Genel Müdürlükçe belirlenen 

veri modeline uygun şekilde CBS veri altlığı haline getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilgili birimle 

birlikte koordineli bir şekilde yapmak, güncel tutmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya 

yaptırmak, 

l) Dairesi Başkanlığı bünyesinde; alınacak malzemenin/hizmetin Bölge Şube Müdürlükleri ile 

koordinasyonlu olarak ihtiyaç miktarlarının tespitinin yapmak ve/veya yaptırmak, 

m) İdarenin her türlü mal, hizmet, danışmanlık hizmeti alımı ile yapım işleri kapsamında 

gerçekleştireceği ihalelere ait teknik şartnamelerin talep edildiği takdirde ilgili birimlerle koordineli olarak 

hazırlanmasını incelenmesini, ilgili mesleki kriterler yönünden mevzuatına uygunluğunu sağlamak, Daire 

başkanlığının ihtiyacı olan her türlü mal hizmet danışmanlık hizmet alımı ile yapım işleri kapsamında 

gerçekleştirilmesini istediği ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak, kullanılacak 

malzemelerin ve hizmetlerin vs.satın alınması için yaklaşık maliyet çalışmalarının yapılması 

n) Daire Başkanlığına ait günlük, aylık ve yıllık faaliyet raporları ve performans programlarını 

düzenli olarak hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak, Daire Başkanlığı ile ilgili tüm verilerin kayıt, 

kontrol ve muhafazası ile güncel tutulmasını sağlamak, 

o) İdarenin stratejik planı doğrultusunda Daire Başkanlığının yıllık gelir-gider bütçesi ve yıllık 

yatırım planlarının hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak, 

ö) MUSKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri 

doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri 

yürütmek.  



p) Şube Müdürlüğü’ne bağlı personelin çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve 

verimlilik derecelerini belirleyerek verimli çalışmalarını sağlamak,   

r) Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerinin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata uygunluğunu 

sağlamak, 

s) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde ilgili Daire Başkanına yardımcı olmak, 

gerektiğinde vekâlet etmek, 

ş) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

t) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 

ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak 

u) 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ve bağlı birimler ile 

ilgili harcamalarda gerçekleştirme yetkilisi olmak, tahakkuk, verilen emirleri ve bunlara bağlı evrakları 

inceleyerek onaylamak, 

ü) Daire Başkanlığının mali yönetimi ve kontrolünü yapmak ve/veya yaptırmak, 

v)Şube Müdürlüğü bünyesinde; kullanılan bütün araçların, aylık ve yıllık periyodik bakımlarının, 

arızaların bakım ve onarım hizmetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, çalışma talimatları ve diğer 

talimatlar vb. mevzuata uygun olarak günün her saatinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili birime 

bildirmek, 

y) Şube Müdürlüğü’nde çalışan personelin, kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmelerini 

sağlamak, 

z) Şube Müdürlüğü’nde çalışan personelin, İdarenin etkinliklerine katılımını sağlamak, 

aa) Şube Müdürlüğü’nde çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim talebinde 

bulunmak, 

bb) Şube Müdürlüğü’ne bağlı personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde 

sonuçlanmasını sağlamak, faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak 

gecikme ve aksamalara meydan vermeden uygulanmasını sağlamak,  

cc) Şube Müdürlüğü’nde çalışan personelin emniyet tedbirlerini almasını sağlamak, 

kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve cihazların gerekli 

bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

çç) Şube Müdürlüğü’nde çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu 

malzeme, giyim ve kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını 

sağlamak, 

dd) Daire Başkanlığı’nda çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesailerinin takibi ile 

etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini 

ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak 

ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

ee) Daire Başkanlığı’na ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların 

düzenli bir şekilde kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

ff) Şube Müdürlüğü’ne ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve 

muhafaza etmek, Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve 

izni olmaksızın hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

gg) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçlarını 

tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 



ğğ) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici 

önleyici faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili 

düzeltici/önleyici faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

hh) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

ıı) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

ii) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

jj) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

kk) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Daire Başkanı tarafından verilecek diğer 

görevleri yürütmek 

ll) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.  

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri:  

a) Daire Başkanına bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer 

görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Daire Başkanı izinli veya raporlu olduğunda Daire Başkanlığı’na vekâlet etmek, 

ç) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

d) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

e) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar 

f) Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürü görev ve yetkileri kapsamında Kanalizasyon 

ve Atıksu Arıtma Daire Başkanı’ndan emir alır, 

g) Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürü yapacakları tüm işlerde Kanalizasyon ve 

Atıksu Arıtma Daire Başkanı’na karşı sorumludur, 

ğ) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

h) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

ı) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

i) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

j) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

k) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

l) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

 

 



7.İş İlişkileri:  

Diğer Daire Başkanlıklarının Müdürlüğün işlemlerini ilgilendiren bölümleri ve Daire 

Başkanlığına bağlı diğer Müdürlükler ile iş ilişkisi kurar. 

 

Teknik Hizmetler Şefi 

Madde 9- Teknik Hizmet Şefinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Teknik Hizmetler Şefi 

2.Temel Görevi:  

a)Muğla İli sınırları içerisinde atıksu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının Çevre Kanunu ve 

ilgili yasal mevzuatlarına uygun olarak işletilmesi, arıtılması ve deşarjı ile kanalizasyon ve yağmur suyu 

şebekesinin günün her saatinde ve sürekli olarak çalışmasını sağlamak için teknik destek vermek ve her 

türlü pompa ve ekipmanların (elektrik, mekanik, elektronik, elektromekanik, otomasyon) bakım 

onarımlarını yaptırmak, periyodik bakım planlarını oluşturmak, 

b)İdarenin tasarrufunda bulunan atıksu toplama sistemlerinde fiziki kayıp ve kaçak oranını en aza 

indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak,  

c)Kanalizasyon sistemlerinin etüt, planlama, fizibilite ve proje çalışmalarını yapmak veya 

yaptırmak, 

ç)Dairesi Başkanlığı bünyesinde alınacak ve yapılacak hizmetler için ihtiyaçları tespit etmek, 

ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili Teknik Şartnameleri oluşturmak ve ihtiyaç olan malzemelerin veya 

hizmetin temin edilmesini sağlamak, 

 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü 

4.Emir alacağı makam:  

Şube Müdürü’dür. 

5.Görev ve Yetkileri:  

Teknik Hizmet Şefinin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) İdareye ait atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz deşarj yapılarını, kanalizasyon ve 

yağmur suyu şebeke sistemleri ve tesislerini ilgili mevzuata uygun şekilde işletilmesi ile bu tesislerdeki 

ekipmanlar ve otomasyon sistemleri için her türlü periyodik ve dinamik koruyucu bakım, onarım ve 

gerekli görüldüğünde yenilenmesi için teknik destek sağlamak. 

b) Kurulu, yeni yapılan veya yapılacak olan atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz 

deşarj yapılarını, kanalizasyon şebeke sistemleri ve tesislerini devir alarak Çevre Kanunu ve ilgili yasal 

mevzuatlarına uygun işletilmesini sağlamak adına yetki sahasında bulunan mevcut sistemlerin kapasite 

artırımı veya proses değişikliğine ilişkin ihtiyaçlarını belirleyerek projelendirilmesi ve yapımı için ilgili 

birimler ile koordineli çalışmak, 

c) Atıksu Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezlerinde bulunan arızalı her türlü pompa ve diğer 

ekipmanların (elektrik, mekanik, elektronik, elektromekanik, otomasyon) İdareye bağlı atölyelere teslimi 

akabinde, bakım ve onarımın etkin bir şekilde sürdürülmesi için her türlü malzemenin teminini sağlamak, 

yapılan çalışmaların verimliliğini izlemek, 

ç) İdarenin görev alanındaki derelerin ıslahı, yağmursuyu hatları ile ilgili etüt, fizibilite, plan proje 

ve imalatlarını yapmak veya yaptırmak, 

d) Derelerin tespiti, tescili ile ıslahı yapılmış derelerin devir alınması işlemlerinin yapılması, 

e) Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan mekanik atölyelerin işletilmesini sağlamak, 

f) Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, 



g) Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmakta olan her türlü pompa ve ekipmanların (elektrik, 

mekanik, elektronik, elektromekanik, otomasyon) bakım onarımlarını yaptırmak, periyodik bakım 

planlarını oluşturmak, 

ğ) Atıksu Arıtma Tesisleri ve Terfilerinde bulunan scada yazılımında yapılması gereken bakım, 

onarım ve iyileştirme çalışmalarını, diğer birimler ile koordineli yürütmek,  

h) Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara 

yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek, 

ı) Sorumluluk sahası içinde oluşan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ilgili mevzuata uygun bir 

şekilde bertaraf işlemlerini, geri kazanım için araştırma çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının sağlanmasını ve enerji verimliliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, yetki sahasındaki 

konularda gerekli araştırma ve geliştirme işlemlerini yürütmek,  

i) Dairesi Başkanlığı bünyesinde acil olarak yapılması gereken kanalizasyon şebekelerinin yapımı 

için ihtiyaca göre gerekli fizibilite raporunu hazırlayarak, etüd, plan ve proje çalışmalarını yapmak, 

j) Atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz deşarj yapılarını, kanalizasyon şebeke 

sistemleri ve tesislerinin projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli 

koordinasyonu sağlamak, birim görüşünü bildirmek ile plan ve programların gerektiğinde revize edilmesi 

ve gerçekleştirilmesi konusunda ilgili birimler ile koordineli çalışmak,  

k) Yatırım programında bulunmayıp çeşitli sebeplerle lüzumu görülen mevcuttaki veya yeni 

yapılması zorunlu olan atıksu arıtma tesisleri ve deşarj hatları, deniz deşarj yapıları, atıksu abone hatları, 

kanalizasyon şebeke sistem ve tesisleri ile görev sahasındaki muhtelif hizmet binaları ve tesislerin, 

yönergede belirlenen yetki sınırları kapsamında kalmak kaydıyla, etüt, plan, proje ve inşaatlarını yapmak 

veya yaptırmak, yapılacak olan iş ve işlemlere ait gerekli izin başvurularını yapmak ve sonuçlandırmak, 

l) MUSKİ sorumluluk sahasında hat uzunluğu en fazla 1 (bir) kilometre ve hat çapı en fazla 400 

mm olan kanalizasyon şebeke hatlarının etüt, plan, proje ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, 

m) İdarenin tasarrufunda bulunan atıksu toplama sistemlerinde fiziki kayıp ve kaçak oranını en 

aza indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak, hukuki ve idari işlemleri ilgili birimler ile koordineli 

olarak yürütmek. 

n) Evsel ve endüstriyel tesisler tarafından sunulan ve MUSKİ kanalizasyon şebeke hattına deşarj 

yapacak olan arıtma tesisi projelerini, ilgili bakanlık genelgelerine göre, ilgili birimler ile beraber 

incelemek ve onaylamak, 

o) Yetki sahasındaki konular ile ilgili UKOME, AYKOME ve benzeri kuruluşlara bilgi vermek, 

raporlamak, görüş vermek, değişiklik önermek ve istişare ederek gereğini yapmak veya yaptırmak, 

ö) Sorumluluk sahasında bulunan her türlü altyapı ve üstyapıların, Genel Müdürlükçe belirlenen 

veri modeline uygun şekilde CBS veri altlığı haline getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilgili birimle 

birlikte koordineli bir şekilde yapmak, güncel tutmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya 

yaptırmak, 

p) Dairesi Başkanlığı bünyesinde alınacak malzemenin/hizmetin Bölge Şube Müdürlükleri ile 

koordinasyonlu olarak ihtiyaç miktarlarının tespitini yapmak ve/veya yaptırmak, 

r) İdarenin her türlü mal, hizmet, danışmanlık hizmeti alımı ile yapım işleri kapsamında 

gerçekleştireceği ihalelere ait teknik şartnamelerin talep edildiği takdirde ilgili birimlerle koordineli olarak 

hazırlanmasını incelenmesini, ilgili mesleki kriterler yönünden mevzuatına uygunluğunu sağlamak, Daire 

başkanlığının ihtiyacı olan her türlü mal hizmet danışmanlık hizmet alımı ile yapım işleri kapsamında 

gerçekleştirilmesini istediği ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak, kullanılacak 

malzemelerin ve hizmetlerin vs.satın alınması için yaklaşık maliyet çalışmalarının yapılması sağlamak, 

s) Daire Başkanlığına ait günlük, aylık ve yıllık faaliyet raporları ve performans programlarını 

düzenli olarak hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak, Daire Başkanlığı ile ilgili tüm verilerin kayıt, 

kontrol ve muhafazası ile güncel tutulmasını sağlamak, 



ş) İdarenin stratejik planı doğrultusunda Daire Başkanlığının yıllık gelir-gider bütçesi ve yıllık 

yatırım planlarının hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak, 

v) MUSKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri 

doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri 

yürütmek.  

y) Şefliğe bağlı personelin çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik 

derecelerini belirleyerek verimli çalışmalarını sağlamak,   

z) Şefliğe bağlı birimlerinin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata uygunluğunu sağlamak, 

aa) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde ilgili Şube Müdürüne yardımcı olmak, 

gerektiğinde vekâlet etmek, 

bb) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

cc) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 

ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

çç) Şefliğe bağlı çalışan personelin, kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmelerini sağlamak, 

dd) Şefliğe bağlı çalışan personelin, İdarenin etkinliklerine katılımını sağlamak, 

ee) Şefliğe bağlı çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim talebinde bulunmak, 

ff) Şefliğe bağlı personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlamak, 

faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak gecikme ve aksamalara 

meydan vermeden uygulanmasını sağlamak,  

gg) Şeflikte çalışan personelin emniyet tedbirlerini almasını sağlamak, kullanımlarına verilen 

demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve cihazların gerekli bakımlarını yaptırmak 

ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

ğğ) Şeflikte çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim 

ve kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlamak, 

hh) Şeflikte çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesailerinin takibi ile etkin ve 

verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, 

değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak ve 

disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

ıı) Şube Müdürlüğüne ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli 

bir şekilde kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

ii) Şube Müdürlüğü’ne ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve 

muhafaza etmek, Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve 

izni olmaksızın hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

jj) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçlarını 

tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

kk) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici 

önleyici faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili 

düzeltici/önleyici faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

ll) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

mm) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

nn) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

oo) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 



öö) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından 

verilecek diğer görevleri yürütmek, 

pp) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.  

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Şube Müdürüne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer 

görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

ç) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur,  

d) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,  

e) Teknik Hizmetler Şefi görev ve yetkileri kapsamında Şube Müdüründen emir alır, 

f) Teknik Hizmetler Şefi yapacakları tüm işlerden Şube Müdürüne karşı sorumludur, 

g) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

ğ) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

h) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ı) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

i) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

j) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

k) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

 

7.İş İlişkileri: Şube Müdürlükleri, Daire Başkanlığı ve diğer Daire Başkanlıklarına bağlı Şube 

Müdürlükleri ve birimler ile görevleri dâhilinde iş ilişkisi kurar. 

 

Dere ve Yağmursuyu Birim Sorumlusu 

Madde 10- Dere ve Yağmursuyu Birimi Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu 

şekildedir.  

1.Unvanı:  

Dere ve Yağmursuyu Birimi Sorumlusu 

2.Temel Görevi:  

a) İdarenin görev alanındaki derelerin ıslahı, yağmursuyu hatları ile ilgili etüt, fizibilite, plan proje 

ve imalatlarını yapmak veya yaptırmak 



b) Yağmursuyu ve derelerin yapımı aşamasında ihtiyaç duyulan her türlü mal/malzemelerin 

teknik şartnamelerini hazırlamak, piyasa araştırması yapmak, alımını gerçekleştirmek, 

c) Verilen hizmetin kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürülmesini teminen teknolojik 

gelişmelerden de yararlanarak gerekli tedbirleri zamanında almak, 

 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü 

4.Emir alacağı makam:  

Teknik Hizmetler Şefliği 

5.Görev ve Yetkileri:  

Dere ve Yağmursuyu Birimi Sorumlusu’nun görev ve yetkileri şunlardır; 

a) İdarenin görev alanındaki derelerin ıslahı, yağmursuyu hatları ile ilgili etüt, fizibilite, plan proje 

ve imalatlarını yapmak veya yaptırmak, 

b) Derelerin tespiti, tescili ile ıslahı yapılmış derelerin devir alınması işlemlerini yapmak, 

c) Dere ve yağmursuyu hatlarının CBS sistemine aktarılması için gerekli altlığı oluşturmak, CBS 

sistemine aktarmak, 

ç) MUSKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri 

doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri 

yürütmek.  

d) Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara 

yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek ve uygulamaya yönelik nihai kararı almak üzere Birim 

Amirine sunmak, 

e) Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve 

güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 

f) Birimine bağlı personelin çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik 

derecelerini belirleyerek verimli çalışmalarını sağlamak,   

g) Biriminin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata uygunluğunu sağlamak, 

ğ) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde ilgili şefe yardımcı olmak, gerektiğinde vekâlet 

etmek, 

h) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 

ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

ı) Birime bağlı çalışan personelin, kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmelerini sağlamak, 

i) Birime bağlı çalışan personelin, İdarenin etkinliklerine katılımını sağlamak, 

j) Birime bağlı çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim talebinde bulunmak, 

k) Birime bağlı personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlamak, 

faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak gecikme ve aksamalara 

meydan vermeden uygulanmasını sağlamak,  

l) Birimde çalışan personelin emniyet tedbirlerini almasını sağlamak, kullanımlarına verilen 

demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve cihazların gerekli bakımlarını yaptırmak 

ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

m) Birimde çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim 

ve kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlamak, 

n) Birimde çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesailerinin takibi ile etkin ve verimli 

bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, 



değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak ve 

disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

o) Şefliğe ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli bir şekilde 

kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

ö) Şefliğe ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve muhafaza etmek, 

Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve izni olmaksızın 

hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

p) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçlarını 

tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

r) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

s) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

ş) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

v) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

y) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

z) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından 

verilecek diğer görevleri yürütmek, 

aa) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Teknik Hizmetler Şefine bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek 

diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

ç) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur,  

d) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,  

e) Dere ve Yağmursuyu Birimi Sorumlusu görev ve yetkileri kapsamında Teknik Hizmetler 

Şefinden ve Şube Müdürlerinden emir alır, 

f) Dere ve Yağmursuyu Birimi Sorumlusu yapacakları tüm işlerden Teknik Hizmetler Şefine ve 

Şube Müdürlerine karşı sorumludur, 

g) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

ğ) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

h) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ı) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  



i) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

j) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

k) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Dere ve Yağmursuyu Birimi işlemlerini ilgilendiren bütün işlerin takibi esnasında gerekli iç ve dış 

birimler ile iş ilişkisi kurar. 

 

Yağmursuyu ve Dereler Birimi Personeli 

Madde 11- Dere ve Yağmursuyu Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir.  

1.Unvanı:  

Dere ve Yağmursuyu Birim Personeli  

2.Temel Görevi:  

a) İdarenin görev alanındaki derelerin ıslahı, yağmursuyu hatları ile ilgili etüt, fizibilite, plan proje 

ve imalatlarını yapmak veya yaptırmak 

b) Yağmursuyu ve derelerin yapımı aşamasında ihtiyaç duyulan her türlü mal/malzemelerin 

teknik şartnamelerini hazırlamak, piyasa araştırması yapmak, alımını gerçekleştirmek, 

c) Verilen hizmetin kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürülmesini teminen teknolojik 

gelişmelerden de yararlanarak gerekli tedbirleri zamanında almak, 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü 

4.Emir alacağı makam:  

Dere ve Yağmursuyu Birim Sorumlusu  

 

5.Görev ve Yetkileri:  

Dere ve Yağmursuyu Birim Personelin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) İdarenin görev alanındaki derelerin ıslahı, yağmursuyu hatları ile ilgili etüt, fizibilite, plan proje 

ve imalatlarını yapmak veya yaptırmak, 

b) Derelerin tespiti, tescili ile ıslahı yapılmış derelerin devir alınması işlemlerini yapmak, 

c) Dere ve yağmursuyu hatlarının CBS sistemine aktarılması için gerekli altlığı oluşturmak, CBS 

sistemine aktarmak, 

ç) MUSKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri 

doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri 

yürütmek.  

d) Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara 

yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek ve uygulamaya yönelik nihai kararı almak üzere Birim 

Amirine sunmak, 

e) Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve 

güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 

f) Görevlerin yürütülmesinde birim sorumlusuna yardımcı olmak, gerektiğinde vekâlet etmek, 

g) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 



ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

ğ) Şefliğe ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli bir şekilde 

kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

h) Şefliğe ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve muhafaza etmek, 

Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve izni olmaksızın 

hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

ı) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçlarını 

tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

i) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

j) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak ve 

kullanılmasını sağlamak, 

k) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

l) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

m) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

n) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

o) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından 

verilecek diğer görevleri yürütmek, 

ö) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Teknik Hizmetler Şefine bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek 

diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

ç) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur,  

d) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,  

e) Dere ve Yağmursuyu Birim Personeli görev ve yetkileri kapsamında Yağmursuyu ve Dereler 

Birimi Sorumlusu, Teknik Hizmetler Şefi ve Şube Müdürlerinden emir alır, 

f) Dere ve Yağmursuyu Birim Personeli yapacakları tüm işlerden Yağmursuyu ve Dereler Birimi 

Sorumlusuna, Teknik Hizmetler Şefine ve Şube Müdürlerine karşı sorumludur, 

g) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

ğ) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

h) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ı) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  



i) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

j) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

k) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Dere ve Yağmursuyu Birimi işlemlerini ilgilendiren bütün işlerin takibi esnasında gerekli iç ve dış 

birimler ile iş ilişkisi kurar. 

 

Çevre Yönetim ve Proses Kontrol Birim Sorumlusu 

Madde 12- Çevre Yönetim ve Proses Kontrol Birim Sorumlusu ‘nun görev, yetki ve sorumluluk 

yönergesi şu şekildedir.  

1.Unvanı:  

Çevre Yönetim ve Proses Kontrol Birim Sorumlusu’dur. 

2.Temel Görevi:  

a) Daire Başkanlığı’na bağlı mevcut ve devri yapılacak olan atıksu arıtma tesislerinin çevre izin, 

lisans ve atık yönetimi konularında Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli iş ve 

işlemleri yürütmek. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü’dür. 

4.Emir alacağı makam:  

Teknik Hizmetler Şef’i ve Şube Müdürü’dür. 

5.Görev ve Yetkileri:  

Çevre Yönetim ve Proses Kontrol Birim Sorumlusu’nun görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmek, 

b) Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin 

yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek, 

c) Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek 

ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis sorumlusuna sunmak ve tesis bünyesinde 

muhafaza edilmesini sağlamak,  

ç) Çevre Görevlisi Personel tarafından hazırlanmış olan tesislere ait iç tetkik raporlarını kontrol 

etmek ve onaylamak, 

d) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde 

bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla, 

e) Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler 

düzenlemek, 

f) Tesisin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya 

yenileme çalışmalarını yürütmek, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapmak ve takip 

etmek, 

g) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından istenecek bilgi 

ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek, 

ğ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacak denetimler 

sırasında; tesiste hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamak ve öğrendikleri ticari sır 

mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak, 



h) Tesislere ait Atık Yönetim Planlarını mevzuata uygun olarak hazırlamak, Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü’ne onaylatmak, sürekli olarak takibini yapmak ve online sistem üzerinden tesis sorumlusu ile 

girişlerini yapmak, 

ı) Çevre Görevlisi Belgesini sürekli olarak güncel tutmak, 

i) Çevre Yönetim Birimine bağlı Çevre Görevlisi personeli kontrol etmek, başarı ve verimlilik 

derecelerini belirleyerek verimli çalışmalarını sağlamak,   

j) Çevre Görevlilerinin aylık çalışma programlarını düzenlemek ve sistem yüklemek, 

k) Şefliğe ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve muhafaza etmek, 

Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve izni olmaksızın 

hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

l) Tesislerin çevre izin ve lisansları ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Şef’e 

ve Şube Müdürüne sunmak, 

m) Biriminin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata uygunluğunu sağlamak, 

n) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde ilgili şefe yardımcı olmak, gerektiğinde vekâlet 

etmek, 

o) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 

ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

ö) Birime bağlı çalışan personelin, kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmelerini sağlamak, 

p) Birime bağlı çalışan personelin, İdarenin etkinliklerine katılımını sağlamak, 

r) Birime bağlı çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim talebinde bulunmak, 

s) Birime bağlı personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlamak, 

faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak gecikme ve aksamalara 

meydan vermeden uygulanmasını sağlamak,  

ş) Birimde çalışan personelin emniyet tedbirlerini almasını sağlamak, kullanımlarına verilen 

demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve cihazların gerekli bakımlarını yaptırmak 

ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

u) Birimde çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve 

kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlamak, 

ü) Birimde çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesailerinin takibi ile etkin ve verimli 

bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, 

değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak ve 

disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

v) Şefliğe ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli bir şekilde 

kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

y) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçlarını 

tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

z) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

aa) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak ve 

kullanılmasını sağlamak, 

bb) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

cc) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

dd) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 



ee) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

ff) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, amirlerince kendisine verilen diğer görevleri 

düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.  

gg) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Teknik Hizmetler Şef’ine bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine 

verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdrlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Çevre Yönetim ve Proses Kontrol Birim Sorumlusu görev ve yetkileri kapsamında Teknik 

Hizmet Şef’i ve Şube Müdürlerinden emir alır, 

d) Çevre Yönetim ve Proses Kontrol Birim Sorumlusu yapacakları tüm işlerden Teknik Hizmet 

Şef’i ve Şube Müdürlerine karşı sorumludur, 

e) Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten sorumludur.  

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

 

7.İş İlişkileri:  

Çevre Yönetim ve Proses Kontrol Birim işlemlerini ilgilendiren bütün işlerin takibi esnasında 

gerekli iç ve dış birimler ile iş ilişkisi kurar. 

 

Çevre Görevlisi 

Madde 13- Çevre Görevlisi’nin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir.  

1.Unvanı:  

Çevre Görevlisi’dir. 

2.Temel Görevi:  

a) Daire Başkanlığı’na bağlı mevcut ve devri yapılacak olan atıksu arıtma tesislerinin çevre izin, 

lisans ve atık yönetimi konularında Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli iş ve 

işlemleri yürütmek. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü’dür. 



4.Emir alacağı makam:  

Çevre Yönetim Birimi Sorumlusu, Teknik Hizmetler Şef’i ve Şube Müdürü’dür. 

5.Görev ve Yetkileri:  

Çevre Görevlisi’nin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmek, 

b) Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin 

yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek, 

c) Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek 

ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis sorumlusuna sunmak ve tesis bünyesinde 

muhafaza edilmesini sağlamak,  

ç) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde 

bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla, 

d) Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler 

düzenlemek, 

e) Tesisin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya 

yenileme çalışmalarını yürütmek, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapmak ve takip 

etmek, 

f) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından istenecek bilgi 

ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek, 

g) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacak denetimler 

sırasında; tesiste hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamak ve öğrendikleri ticari sır 

mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak, 

ğ) Tesislere ait Atık Yönetim Planlarını mevzuata uygun olarak hazırlamak, Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü’ne onaylatmak, sürekli olarak takibini yapmak ve online sistem üzerinden tesis sorumlusu ile 

girişlerini yapmak, 

h) Çevre Görevlisi Belgesini sürekli olarak güncel tutmak, 

ı) ) Şefliğe ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve muhafaza etmek, 

Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve izni olmaksızın 

hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

i) Tesislerin çevre izin ve lisansları ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak 

koordinatöre sunmak, 

j) Kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı korumak ve korunmasını sağlamak, araç ve cihazların 

gerekli bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

k) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak ve 

kullanılmasını sağlamak, 

l) Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve 

güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 

m) Görevlerin yürütülmesinde birim sorumlusuna yardımcı olmak, gerektiğinde vekâlet etmek, 

n) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 

ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

o) Şefliğe ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli bir şekilde 

kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

ö) Şefliğe ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve muhafaza etmek, 

Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve izni olmaksızın 

hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 



p) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçlarını 

tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

r) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

s) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

ş) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

v) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

y) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

y) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından 

verilecek diğer görevleri yürütmek, 

z) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Teknik Hizmetler Şef’ine bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine 

verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Çevre Görevlisi görev ve yetkileri kapsamında Çevre Yönetim Birimi Sorumlusu, Teknik 

Hizmetler Şef’i ve Şube Müdürlerinden emir alır, 

d) Çevre Görevlisi yapacakları tüm işlerden Çevre Yönetim Birimi Sorumlusu, Teknik Hizmetler 

Şef’i ve Şube Müdürlerine karşı sorumludur, 

e) Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten sorumludur.  

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Çevre Yönetim Birimi işlemlerini ilgilendiren bütün işlerin takibi esnasında gerekli iç ve dış 

birimler ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

 



 

Ekipman Bakım Onarım Birim Sorumlusu 

Madde 14- Ekipman Bakım Onarım Birim Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluk yönergesi 

şu şekildedir. 

 

1.Unvanı:  

Ekipman Bakım Onarım Birim Sorumlusu 

2.Temel Görevi:  

a) Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmakta olan her türlü pompa ve ekipmanların (elektrik, 

mekanik, elektronik, elektromekanik, otomasyon) bakım onarımlarını yaptırmak, periyodik bakım 

planlarını oluşturmak, 

b) Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmakta olan her türlü pompa ve ekipmanların (elektrik, 

mekanik, elektronik, elektromekanik, otomasyon) bakım onarımlarında ihtiyaç duyulan her türlü 

mal/malzemelerin teknik şartnamelerini hazırlamak, piyasa araştırması ve satın alımını yapmak, 

c) Dairesi Başkanlığı bünyesindeki atölyelerde yapılan bakım ve onarım çalışmalarını takip etmek 

ve verimliliğini izlemek,  

ç) Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara 

yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek ve uygulamaya yönelik nihai kararı almak üzere Birim 

Amirine sunmak, 

3.Kuruluş içindeki yeri: Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü 

4.Emir alacağı makam: Teknik Hizmetler Şefliği 

5.Görev ve Yetkileri: Ekipman Bakım Onarım Birim Sorumlusunun görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Atıksu Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezlerinde bulunan arızalı her türlü pompa ve diğer 

ekipmanların (elektrik, mekanik, elektronik, elektromekanik, otomasyon) İdareye bağlı atölyelere teslimi 

akabinde iş planları hazırlamak, bakım ve onarımın etkin bir şekilde sürdürülmesi için her türlü 

malzemenin teminini sağlamak, yapılan çalışmaların verimliliğini izlemek, 

b) Ekipman Bakım Onarım Birim Personeli tarafından ihtiyaç duyulan her türlü mal ve/veya 

malzemelerin raporlamasını ve piyasa araştırması yapmak, 

c) İhtiyaç duyulan mal/malzemelerin teknik şartnamelerini hazırlamak ve alımını yapmak, 

ç) İhtiyaç duyulan mal/malzeme maliyetinin çok yüksek olması durumunda veya bakım 

onarımının yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, yeni alımı yapılması planlanan her türlü pompa 

ve diğer ekipmanların (elektrik, mekanik, elektronik, elektromekanik, otomasyon) piyasa araştırmasını ve 

alımını yapmak,  

d) Yeni alımı yapılması planlanan her türlü pompa ve diğer ekipmanların (elektrik, mekanik, 

elektronik, elektromekanik, otomasyon) teknik şartnamelerini hazırlamak ve alımını yapmak, 

e) İdareye bağlı atölye marifetiyle yapılamayacak olan ekipmanların, hizmet alımı yöntemiyle 

bakım onarımlarını yaptırmak, 

ı) Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara 

yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek, 

i) Kendisine bağlı Ekipman Bakım Onarım Personeli arasındaki uyum, iş birliği ve koordinasyon 

sağlamak,  

j) Birim Amirleri ile yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, birimindeki 

faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, iş birliği 

ve uyumu sağlamak. 

k) Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru 

ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 



l) İdareye ait atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve kanalizasyon şebeke sistemlerinin ilgili 

mevzuata uygun şekilde işletilmesi ile bu tesislerdeki ekipmanlar ve otomasyon sistemleri için her türlü 

periyodik ve dinamik koruyucu bakım, onarım ve gerekli görüldüğünde yenilenmesi için teknik destek 

sağlamak, 

m) İdareye ait atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinde bulunan ekipmanların enerji 

kullanımları ile ilgili rapor tutmak, enerji verimliliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, yetki 

sahasındaki konularda gerekli araştırma ve geliştirme işlemlerini yürütmek,  

n) İdareye ait atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve kanalizasyon şebeke sistemlerinin bakım, 

onarım ve gerekli görüldüğünde yenilenmesi için ihtiyaç duyulan mal/malzeme ve ekipmanların teknik 

şartnamelerini hazırlamak, piyasa araştırması yapmak, yaklaşık maliyet oluşturmak, 

o) İdareye ait atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve kanalizasyon şebeke sistemlerinin bakım, 

onarım ve gerekli görüldüğünde yenilenmesi için ihtiyaç duyulan mal/malzeme ve ekipmanların alımlarını 

yapmak, 

ö) İdareye ait atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve kanalizasyon şebeke sistemlerinin 

projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında gerek görüldüğü hallerde yapı denetim görevi yapmak, 

p) Dairesi Başkanlığı bünyesinde alınacak malzemenin/hizmetin Bölge Şube Müdürlükleri ile 

koordinasyonlu olarak ihtiyaç miktarlarının tespitini yapmak ve/veya yaptırmak, 

r) İdarenin her türlü mal, hizmet, danışmanlık hizmeti alımı ile yapım işleri kapsamında 

gerçekleştireceği ihalelere ait teknik şartnamelerin talep edildiği takdirde ilgili birimlerle koordineli olarak 

hazırlanmasını, incelenmesini, ilgili mesleki kriterler yönünden mevzuatına uygunluğunu sağlamak, Daire 

başkanlığının ihtiyacı olan her türlü mal hizmet danışmanlık hizmet alımı ile yapım işleri kapsamında 

gerçekleştirilmesini istediği ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak, kullanılacak 

malzemelerin ve hizmetlerin vs. satın alınması için yaklaşık maliyet çalışmalarının yapılması, 

s) Birimi sorumluluğunda bulunan bütün iş ve işlemlere ait günlük, haftalık, aylık, yıllık faaliyet 

raporu hazırlamak. 

ş) Sorumluluk sahasında yapılan çalışmalara ait tüm verilerin kayıt, kontrol ve muhafazası ile 

güncel tutulmasını sağlamak, 

t) Ekipman Bakım Onarım Birimine bağlı personellerin çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, 

başarı ve verimlilik derecelerini belirleyerek verimli çalışmalarını sağlamak,   

u) Ekipman Bakım Onarım Birimine bağlı çalışan personellerin çalışmalarını düzenlemek ve 

mevzuata uygunluğunu sağlamak, 

ü) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde ilgili şefe yardımcı olmak, gerektiğinde vekâlet 

etmek, 

v) Ekipman Bakım Onarım Birimine bağlı çalışan personelin, kamu görevlisi anlayışına uygun 

hareket etmelerini sağlamak, 

y) Ekipman Bakım Onarım Birimine bağlı çalışan personelin, İdarenin etkinliklerine katılımını 

sağlamak, 

z) Ekipman Bakım Onarım Birimine bağlı çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim 

talebinde bulunmak, 

aa) Ekipman Bakım Onarım Birimine bağlı personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde 

sonuçlanmasını sağlamak, faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak 

gecikme ve aksamalara meydan vermeden uygulanmasını sağlamak,  

bb) Ekipman Bakım Onarım Biriminde çalışan personelin emniyet tedbirlerini almasını sağlamak, 

kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve cihazların gerekli 

bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 



cc) Ekipman Bakım Onarım Biriminde çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli 

koruyucu malzeme, giyim ve kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve 

kullanılmasını sağlamak, 

dd) Ekipman Bakım Onarım Biriminde çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla 

mesailerinin takibi ile etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve 

verimlilik derecelerini ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik 

ilkelerine bağlı kalmak ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

ee) Ekipman Bakım Onarım Birimi Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi 

için gerekli kaynak ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

ff) Ekipman Bakım Onarım Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel 

uygunsuzluklar için düzeltici önleyici faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde 

bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

gg) Mevzuatla belirlenen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek, 

ıı) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 

ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

ii) Şefliğe ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli bir şekilde 

kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

jj) Şefliğe ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve muhafaza etmek, 

Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve izni olmaksızın 

hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

kk) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

ll) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

mm) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

nn) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

oo) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Daire Başkanı, Şube Müdürü ve Teknik 

Hizmetler Şefi tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek, 

öö) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.  

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Teknik Hizmetler Şefine bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek 

diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

ç) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur,  

d) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,  

e) Ekipman Bakım Onarım Birim Sorumlusu görev ve yetkileri kapsamında Teknik Hizmetler 

Şefinden emir alır, 

f) Ekipman Bakım Onarım Birim Sorumlusu yapacakları tüm işlerden Teknik Hizmetler Şefine 

karşı sorumludur, 



g) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

ğ) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

h) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ı) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

i) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

j) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

k) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Teknik Hizmetler Şeflikleri, Şube Müdürlükleri, Daire Başkanlığı ve diğer Daire Başkanlıklarına 

bağlı Şube Müdürlükleri ve birimler ile görevleri dâhilinde iş ilişkisi kurar. 

 

Ekipman Bakım Onarım Birim Personeli 

Madde 15- Ekipman Bakım Onarım Personelinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Ekipman Bakım Onarım Birim Personeli’dir 

2.Temel Görevi:  

a) Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmakta olan her türlü pompa ve ekipmanların (elektrik, 

mekanik, elektronik, elektromekanik, otomasyon) bakım onarımlarını yaptırmak, periyodik bakım 

planlarını oluşturmak, 

b) Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmakta olan her türlü pompa ve ekipmanların (elektrik, 

mekanik, elektronik, elektromekanik, otomasyon) bakım onarımlarında ihtiyaç duyulan her türlü 

mal/malzemelerin teknik şartnamelerini hazırlamak, piyasa araştırması ve satın alımını yapmak, 

c) Dairesi Başkanlığı bünyesindeki atölyelerde bakım ve onarım çalışmalarını yapmak,  

ç) Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara 

yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek ve uygulamaya yönelik nihai kararı almak üzere Birim 

Amirine sunmak, 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’dır. 

a) Atıksu Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezlerinde bulunan arızalı her türlü pompa ve diğer 

ekipmanların (elektrik, mekanik, elektronik, elektromekanik, otomasyon) İdareye bağlı atölyelere teslimi 

akabinde iş planları hazırlamak, bakım ve onarımın etkin bir şekilde sürdürülmesi için her türlü 

malzemenin teminini sağlamak, yapılan çalışmaların verimliliğini izlemek, 

b) Ekipman Bakım Onarım Birim Personeli tarafından ihtiyaç duyulan her türlü mal ve/veya 

malzemelerin raporlamasını ve piyasa araştırması yapmak, 

c) İhtiyaç duyulan mal/malzemelerin teknik şartnamelerini hazırlamak ve alımının yapılmasını 

sağlamak, 

ç) İhtiyaç duyulan mal/malzeme maliyetinin çok yüksek olması durumunda veya bakım 

onarımının yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, yeni alımı yapılması planlanan her türlü pompa 



ve diğer ekipmanların (elektrik, mekanik, elektronik, elektromekanik, otomasyon) piyasa araştırması 

yapmak,  

d) Yeni alımı yapılması planlanan her türlü pompa ve diğer ekipmanların (elektrik, mekanik, 

elektronik, elektromekanik, otomasyon) teknik şartnamelerini hazırlamak, 

e) İdareye bağlı atölye marifetiyle yapılamayacak olan ekipmanların, hizmet alımı yöntemiyle 

bakım onarımlarının yapılması gerektiğinde birim sorumlusuna bildirmek,  

ı) Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara 

yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek, 

j) Birim Amirleri ile yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, birimindeki 

faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, iş birliği 

ve uyumu sağlamak. 

k) Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru 

ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 

l) İdareye ait atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve kanalizasyon şebeke sistemlerinin ilgili 

mevzuata uygun şekilde işletilmesi ile bu tesislerdeki ekipmanlar ve otomasyon sistemleri için her türlü 

periyodik ve dinamik koruyucu bakım, onarım ve gerekli görüldüğünde yenilenmesi için teknik destek 

sağlamak, 

m) İdareye ait atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinde bulunan ekipmanların enerji 

kullanımları ile ilgili rapor tutmak, enerji verimliliği çalışmalarını yapmak, yetki sahasındaki konularda 

gerekli araştırma ve geliştirme işlemlerini yürütmek,  

n) İdareye ait atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve kanalizasyon şebeke sistemlerinin bakım, 

onarım ve gerekli görüldüğünde yenilenmesi için ihtiyaç duyulan mal/malzeme ve ekipmanların teknik 

şartnamelerini hazırlamak, piyasa araştırması yapmak, yaklaşık maliyet oluşturmak, 

o) İdareye ait atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve kanalizasyon şebeke sistemlerinin 

projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında gerek görüldüğü hallerde yapı denetim görevi yapmak, 

ö) Mekanik ve elektriksel bakım planlarını yapmak ve gerçekleşme durumlarını denetlemek, 

p) Mekanik ve elektriksel yedek parçaların zamanında temini ve depolanması için gerekli tüm 

planlamayı ve çalışmayı ilgili birim ile yapmak, 

r) Dairesi Başkanlığı bünyesinde alınacak malzemenin/hizmetin Bölge Şube Müdürlükleri ile 

koordinasyonlu olarak ihtiyaç miktarlarının tespitini yapmak ve/veya yaptırmak, 

s) İdarenin her türlü mal, hizmet, danışmanlık hizmeti alımı ile yapım işleri kapsamında 

gerçekleştireceği ihalelere ait teknik şartnamelerin talep edildiği takdirde ilgili birimlerle koordineli olarak 

hazırlanmasını, incelenmesini, ilgili mesleki kriterler yönünden mevzuatına uygunluğunu sağlamak, Daire 

başkanlığının ihtiyacı olan her türlü mal hizmet danışmanlık hizmet alımı ile yapım işleri kapsamında 

gerçekleştirilmesini istediği ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak, kullanılacak 

malzemelerin ve hizmetlerin vs. satın alınması için yaklaşık maliyet çalışmalarının yapılması, 

ş) Görevlei ile ilgili bütün iş ve işlemlere ait günlük, haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporu 

hazırlamak. 

t) Sorumluluk sahasında yapılan çalışmalara ait tüm verilerin kayıt, kontrol ve muhafazası ile 

güncel tutulmasını sağlamak, 

u) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde birim sorumlusuna yardımcı olmak, 

gerektiğinde vekâlet etmek, 

ü) Ekipman Bakım Onarım Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel 

uygunsuzluklar için düzeltici önleyici faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde 

bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

v) Mevzuatla belirlenen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek, 



y) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 

ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

z) Şefliğe ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli bir şekilde 

kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

aa) Şefliğe ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve muhafaza etmek, 

Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve izni olmaksızın 

hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

bb) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,   

cc) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

dd) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

ee) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

ff) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Daire Başkanı, Şube Müdürü ve Teknik 

Hizmetler Şefi tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek, 

gg) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

4.Emir alacağı makam:  

Daire Başkanı, Şube Müdürü, Teknik Hizmetler Şefi, Ekipman Bakım Onarım Birim Sorumlusu 

5.Görev ve Yetkileri:  

Ekipman Bakım Onarım Birim Personelinin görev ve yetkileri şunlardır; 

 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Ekipman Bakım Onarımı Birim Sorumlusuna bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler 

ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

d) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

e) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,   

f) Ekipman Bakım Onarımı Birim Personelini, görev ve yetkileri kapsamında Kanalizasyon ve 

Ekipman Bakım Onarımı Birim Sorumlusundan, Teknik Hizmetler Şefinden ve Şube Müdüründen emir 

alır.  

g) Ekipman Bakım Onarımı Birim Personeli, görev ve yetkileri kapsamında Kanalizasyon ve 

Ekipman Bakım Onarımı Birim Sorumlusu, Teknik Hizmetler Şefi ve Şube Müdürüne karşı sorumludur. 

ğ) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

h) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

ı) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 



i) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

j) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

k) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

l) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

 

 

7.İş İlişkileri:  

Kanalizasyon ve Ekipman Bakım Onarımı Birim Personeli, Tesis İşletme ve Proses Sorumluları, 

Bölge Sorumluları, Şube Müdürlükleri, Daire Başkanlığı ve diğer Daire Başkanlıklarına bağlı Şube 

Müdürlükleri ve birimler ile görevleri dâhilinde iş ilişkisi kurar. 

 

 

Kanalizasyon Birim Sorumlusu 

Madde 16- Kanalizasyon Birim Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Kanalizasyon Birim Sorumlusu 

2.Temel Görevi:  

a) İdarenin tasarrufunda bulunan atıksu toplama sistemlerinde fiziki kayıp ve kaçak oranını en aza 

indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak,  

b) Kanalizasyon sistemlerinin etüt, planlama, fizibilite ve proje çalışmalarını yapmak veya 

yaptırmak, 

ç) Kanalizasyon sistemlerinde yapılacak hizmetler için ihtiyaçları tespit etmek, ihtiyaçlar 

doğrultusunda ilgili Teknik Şartnameleri oluşturmak ve ihtiyaç olan malzemelerin veya hizmetin temin 

edilmesini sağlamak,  

   

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü 

4.Emir alacağı makam: 

Teknik Hizmetler Şefliği 

5.Görev ve Yetkileri:  

Kanalizasyon Birim Sorumlusunun görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Daire Başkanlığı tarafından yapılması planlanan kanalizasyon sistemlerinin etüt, planlama, 

fizibilite ve projelendirme çalışmalarını yürütmek, 

b) Planlama, tasarım ve projelendirme aşamalarında, kanalizasyon kapasitesinin zamanla 

artmasına neden olabilecek unsurların belirlenmesi, yeni bir yapının inşa edilmesi veya uzun vadede 

gerçekleştirilecek yapıların kapasiteye olan etkisinin analizini yapmak,  

c) Güzergâh seçiminde şehir ve bölge imar planları ile uyum sağlamak, 

ç) Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan, sağlık ve güvenlik riskleri asgari düzeyde olacak şekilde, 

doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir en iyi sistemin tasarım ve projelendirme çalışmalarını 

yapmak,   



d) Kanalizasyon sistemi ve tüm bileşenleri ile ilgili hazırlanan etüt, planlama, proje ve fizibilite 

raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak,  

e) Kanalizasyon sisteminin yapımı için gerekli izinler vb. prosedürler ile ilgili diğer birimler ile 

koordineli çalışmak, 

f) Kanalizasyon sisteminin yapımı için gerekli mal ve malzemelerin teknik şartnamelerini 

hazırlamak ve piyasa araştırmasını yapmak,  

g) Kanalizasyon sisteminin yapımı için mal ve malzemelerin alımını yapmak, 

ğ) İdarenin tasarrufunda bulunan kanalizasyon sistemlerine atık su dışındaki tüm fiziki kaçak giriş 

(yeraltı, yağmur suyu vb.) oranlarını en aza indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak,  

h) İdarenin tasarrufunda bulunan kanalizasyon sistemlerine, İdarenin bilgisi ve izni olmadan 

gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan tüm bağlantıları (yağmursuyu ve/veya atıksu)  en aza 

indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bubağlantıları tutanak altına alarak gerekliidari işlemleri 

yapmak,  

ı) Verilen hizmetin kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürülmesini teminen teknolojik 

gelişmelerden de yararlanarak gerekli tedbirleri zamanında almak, 

i) Yatırım programında bulunmayıp çeşitli sebeplerle lüzumu görülen mevcuttaki veya yeni 

yapılması zorunlu olan atıksu arıtma tesisleri ve deşarj hatları, deniz deşarj yapıları, atıksu abone hatları, 

kanalizasyon şebeke sistem ve tesisleri ile görev sahasındaki muhtelif hizmet binaları ve tesislerin, 

yönergede belirlenen yetki sınırları kapsamında kalmak kaydıyla, etüt, plan, proje ve inşaatlarını yapmak 

veya yaptırmak, yapılacak olan iş ve işlemlere ait gerekli izin başvurularını yapmak ve sonuçlandırmak,   

j) İdarenin sorumluluk sahasında bulunan hat uzunluğu en fazla 1 (bir) kilometre ve hat çapı en 

fazla 400 mm olan kanalizasyon şebeke hatlarının etüt, plan, proje ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak,  

k) Sorumluluk sahasında bulunan her türlü altyapı ve üstyapıların, Genel Müdürlükçe belirlenen 

veri modeline uygun şekilde CBS veri altlığı haline getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilgili birimle 

birlikte koordineli bir şekilde yapmak, güncel tutmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya 

yaptırmak,  

l) Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara 

yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek, 

m) Kendisine bağlı Kanalizasyon Personeli arasındaki uyum, iş birliği ve koordinasyon sağlamak,  

n) Birim Amirleri ile yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, birimindeki 

faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, iş birliği 

ve uyumu sağlamak. 

o) Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve 

güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 

ö) İdareye ait atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve kanalizasyon şebeke sistemlerinin 

projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında gerek görüldüğü hallerde yapı denetim görevi yapmak, 

p) Dairesi Başkanlığı bünyesinde alınacak malzemenin/hizmetin Bölge Şube Müdürlükleri ile 

koordinasyonlu olarak ihtiyaç miktarlarının tespitini yapmak ve/veya yaptırmak, 

r) İdarenin her türlü mal, hizmet, danışmanlık hizmeti alımı ile yapım işleri kapsamında 

gerçekleştireceği ihalelere ait teknik şartnamelerin talep edildiği takdirde ilgili birimlerle koordineli olarak 

hazırlanmasını, incelenmesini, ilgili mesleki kriterler yönünden mevzuatına uygunluğunu sağlamak, Daire 

başkanlığının ihtiyacı olan her türlü mal hizmet danışmanlık hizmet alımı ile yapım işleri kapsamında 

gerçekleştirilmesini istediği ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak, kullanılacak 

malzemelerin ve hizmetlerin vs. satın alınması için yaklaşık maliyet çalışmalarının yapılması, 

s) Birimi sorumluluğunda bulunan bütün iş ve işlemlere ait günlük, haftalık, aylık, yıllık faaliyet 

raporu hazırlamak. 



ş) Sorumluluk sahasında yapılan çalışmalara ait tüm verilerin kayıt, kontrol ve muhafazası ile 

güncel tutulmasını sağlamak, 

t) Kanalizasyon Birimine bağlı personellerin çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve 

verimlilik derecelerini belirleyerek verimli çalışmalarını sağlamak,   

u) Kanalizasyon Birimine bağlı çalışan personellerin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata 

uygunluğunu sağlamak, 

ü) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde ilgili şefe yardımcı olmak, gerektiğinde vekâlet 

etmek, 

v) Kanalizasyon Birimine bağlı çalışan personelin, kamu görevlisi anlayışına uygun hareket 

etmelerini sağlamak, 

y) Kanalizasyon Birimine bağlı çalışan personelin, İdarenin etkinliklerine katılımını sağlamak, 

cc) Kanalizasyon Birimine bağlı çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim talebinde 

bulunmak, 

z) Kanalizasyon Birimine bağlı personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde 

sonuçlanmasını sağlamak, faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak 

gecikme ve aksamalara meydan vermeden uygulanmasını sağlamak,  

aa) Kanalizasyon Biriminde çalışan personelin emniyet tedbirlerini almasını sağlamak, 

kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve cihazların gerekli 

bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

bb) Kanalizasyon Biriminde çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu 

malzeme, giyim ve kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını 

sağlamak, 

cc) Kanalizasyon Biriminde çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesailerinin takibi ile 

etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini 

ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak 

ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

dd) Kanalizasyon Birimi Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli 

kaynak ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

ee) Kanalizasyon Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için 

düzeltici önleyici faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili 

düzeltici/önleyici faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

ff) Mevzuatla belirlenen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek, 

gg) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 

ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

ıı) Şefliğe ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli bir şekilde 

kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

ii) Şefliğe ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve muhafaza etmek, 

Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve izni olmaksızın 

hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

kk) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

ll) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

mm) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

nn) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 



oo) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Daire Başkanı, Şube Müdürü ve Teknik 

Hizmetler Şefi tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek, 

öö) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Teknik Hizmetler Şefine bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek 

diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

ç) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur,  

d) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,  

e) Kanalizasyon Birim Sorumlusu görev ve yetkileri kapsamında Teknik Hizmetler Şefinden emir 

alır, 

f) Kanalizasyon Birim Sorumlusu yapacakları tüm işlerden Teknik Hizmetler Şefine karşı 

sorumludur, 

g) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

ğ) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

h) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ı) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

i) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

j) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

k) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7. İş İlişkileri:  

Teknik Hizmetler Şeflikleri, Şube Müdürlükleri, Daire Başkanlığı ve diğer Daire Başkanlıklarına 

bağlı Şube Müdürlükleri ve birimler ile görevleri dâhilinde iş ilişkisi kurar. 

 

 

 

 

Kanalizasyon Birimi Personeli 

Madde17- Kanalizasyon Birimi Personelinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı: 

Kanalizasyon Birimi Personeli’dir 



2.Temel Görevi:  

a) İdarenin tasarrufunda bulunan atıksu toplama sistemlerinde fiziki kayıp ve kaçak oranını en aza 

indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak,  

b) Kanalizasyon sistemlerinin etüt, planlama, fizibilite ve proje çalışmalarını yapmak veya 

yaptırmak, 

c) Kanalizasyon sistemlerinde yapılacak hizmetler için ihtiyaçları tespit etmek, ihtiyaçlar 

doğrultusunda ilgili Teknik Şartnameleri oluşturmak ve ihtiyaç olan malzemelerin veya hizmetin temin 

edilmesini sağlamak 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’dır. 

4.Emir alacağı makam:  

Daire Başkanı, Şube Müdürü, Teknik Hizmetler Şefi, Kanalizasyon Birim Sorumlusu 

5.Görev ve Yetkileri:  

Kanalizasyon Birim Personelinin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Daire Başkanlığı tarafından yapılması planlanan kanalizasyon sistemlerinin etüt, planlama, 

fizibilite ve projelendirme çalışmalarını yürütmek, 

b) Planlama, tasarım ve projelendirme aşamalarında, kanalizasyon kapasitesinin zamanla 

artmasına neden olabilecek unsurların belirlenmesi, yeni bir yapının inşa edilmesi veya uzun vadede 

gerçekleştirilecek yapıların kapasiteye olan etkisinin analizini yapmak,  

c) Güzergâh seçiminde şehir ve bölge imar planları ile uyum sağlamak, 

ç) Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan, sağlık ve güvenlik riskleri asgari düzeyde olacak şekilde, 

doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir en iyi sistemin tasarım ve projelendirme çalışmalarını 

yapmak,   

d) Kanalizasyon sistemi ve tüm bileşenleri ile ilgili hazırlanan etüt, planlama, proje ve fizibilite 

raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak,  

e) Kanalizasyon sisteminin yapımı için gerekli izinler vb. prosedürler ile ilgili diğer birimler ile 

koordineli çalışmak, 

f) Kanalizasyon sisteminin yapımı için gerekli mal ve malzemelerin teknik şartnamelerini 

hazırlamak ve piyasa araştırmasını yapmak,  

g) Kanalizasyon sisteminin yapımı için mal ve malzemelerin alımını yapmak, 

ğ) İdarenin tasarrufunda bulunan kanalizasyon sistemlerine atık su dışındaki tüm fiziki kaçak giriş 

(yeraltı, yağmur suyu vb.) oranlarını en aza indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak,  

h) İdarenin tasarrufunda bulunan kanalizasyon sistemlerine, İdarenin bilgisi ve izni olmadan 

gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan tüm bağlantıları (yağmursuyu ve/veya atıksu)  en aza 

indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu bağlantıları tutanak altına alarak gerekli idari 

işlemleri yapmak,  

ı) Verilen hizmetin kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürülmesini teminen teknolojik 

gelişmelerden de yararlanarak gerekli tedbirleri zamanında almak, 

i) Yatırım programında bulunmayıp çeşitli sebeplerle lüzumu görülen mevcuttaki veya yeni 

yapılması zorunlu olan atıksu arıtma tesisleri ve deşarj hatları, deniz deşarj yapıları, atıksu abone hatları, 

kanalizasyon şebeke sistem ve tesisleri ile görev sahasındaki muhtelif hizmet binaları ve tesislerin, 

yönergede belirlenen yetki sınırları kapsamında kalmak kaydıyla, etüt, plan, proje ve inşaatlarını yapmak 

veya yaptırmak, yapılacak olan iş ve işlemlere ait gerekli izin başvurularını yapmak ve sonuçlandırmak,   

j) İdarenin sorumluluk sahasında bulunan hat uzunluğu en fazla 1 (bir) kilometre ve hat çapı en 

fazla 400 mm olan kanalizasyon şebeke hatlarının etüt, plan, proje ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak,  

k) Sorumluluk sahasında bulunan her türlü altyapı ve üstyapıların, Genel Müdürlükçe belirlenen 

veri modeline uygun şekilde CBS veri altlığı haline getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilgili birimle 



birlikte koordineli bir şekilde yapmak, güncel tutmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya 

yaptırmak,  

l) Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara 

yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek, 

m) Birim Amirleri ile yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, birimindeki 

faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, iş birliği 

ve uyumu sağlamak. 

n) Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru 

ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 

o) İdareye ait atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve kanalizasyon şebeke sistemlerinin 

projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında gerek görüldüğü hallerde yapı denetim görevi yapmak, 

ö) Dairesi Başkanlığı bünyesinde alınacak malzemenin,hizmetin Bölge Şube Müdürlükleri ile 

koordinasyonlu olarak ihtiyaç miktarlarının tespitini yapmak veya yaptırmak, 

p) İdarenin her türlü mal, hizmet, danışmanlık hizmeti alımı ile yapım işleri kapsamında 

gerçekleştireceği ihalelere ait teknik şartnamelerin talep edildiği takdirde ilgili birimlerle koordineli olarak 

hazırlanmasını, incelenmesini, ilgili mesleki kriterler yönünden mevzuatına uygunluğunu sağlamak, Daire 

başkanlığının ihtiyacı olan her türlü mal hizmet danışmanlık hizmet alımı ile yapım işleri kapsamında 

gerçekleştirilmesini istediği ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak, kullanılacak 

malzemelerin ve hizmetlerin vs. satın alınması için yaklaşık maliyet çalışmalarının yapılması, 

r) Birimi sorumluluğunda bulunan bütün iş ve işlemlere ait günlük, haftalık, aylık, yıllık faaliyet 

raporu hazırlamak. 

s) Sorumluluk sahasında yapılan çalışmalara ait tüm verilerin kayıt, kontrol ve muhafazası ile 

güncel tutulmasını sağlamak, 

ş) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde birim sorumlusuna yardımcı olmak, 

gerektiğinde vekâlet etmek, 

t) Kanalizasyon Birimi Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli 

kaynak ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

u) Kanalizasyon Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için 

düzeltici önleyici faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili 

düzeltici/önleyici faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

ü) Mevzuatla belirlenen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek, 

v) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 

ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

y) Şefliğe ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli bir şekilde 

kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

z) Şefliğe ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve muhafaza etmek, 

Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve izni olmaksızın 

hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

aa) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

bb) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

cc) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

dd) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

ee) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Daire Başkanı, Şube Müdürü ve Teknik 

Hizmetler Şefi tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek, 



ff) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Kanalizasyon Birim Sorumlusuna bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine 

verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

ç) Sorumluluk sahasında bulunan her türlü altyapı ve üstyapıların, Genel Müdürlükçe belirlenen 

veri modeline uygun şekilde CBS veri altlığı haline getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilgili birimle 

birlikte koordineli bir şekilde yapmak, güncel tutmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya 

yaptırmak, 

d) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

e) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,   

f) Kanalizasyon Birim Personelini, görev ve yetkileri kapsamında Kanalizasyon Birim 

Sorumlusundan, Teknik Hizmetler Şefinden ve Şube Müdüründen emir alır.  

g) Kanalizasyon Birim Personeli, görev ve yetkileri kapsamında Kanalizasyon Birim Sorumlusu, 

Teknik Hizmetler Şefi ve Şube Müdürüne karşı sorumludur. 

ğ) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

h) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

ı) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

i) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

j) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

k) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

l) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7. İş İlişkileri: 

Kanalizasyon Birim Personeli, Tesis İşletme ve Proses Sorumluları, Bölge Sorumluları, Şube 

Müdürlükleri, Daire Başkanlığı ve diğer Daire Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlükleri ve birimler ile 

görevleri dâhilinde iş ilişkisi kurar. 

 

 

 

 

 



Kanal Görüntüleme Operatörü 

Madde 18- Kanal Görüntüleme Operatörünün görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir.  

1.Unvanı:  

Kanal Görüntüleme Operatörü’dür. 

2.Temel Görevi:  

a) MUSKİ Sorumluluk sahasında ki kanalizasyon şebekeleri, yağmur suyu hatları ve kanal abone 

hatlarında oluşan arızaların görüntü ve fotoğraflarını robot kamera ile tespit ederek çalışmalar sırasında 

alınan görüntülerin raporlanması ve arşivlemesini yapmak. 

b) İdarenin tasarrufunda bulunan atıksu toplama sistemlerinde fiziki kayıp ve kaçak oranını en aza 

indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak, 

 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü’dür. 

4.Emir alacağı makam:  

Şube Müdürü, Teknik Hizmetler Şefi, Kanalizasyon Birim Sorumlusu 

5.Görev ve Yetkileri:  

Kanal Görüntüleme Operatörü’nün görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Kanalizasyon şebekeleri ve kanal abone hatlarında oluşan arızaların görüntü ve fotoğraflarını 

robot kamera ile tespit etmek ve raporlamak, 

b) Kanalizasyon şebekeleri ve kanal abone hatlarında tespit edilen arızaların onarımı için gerekli 

araştırmaları yapmak, güncel teknolojileri takip etmek,  

c) Kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı korumak ve korunmasını sağlamak, araç ve cihazların 

gerekli bakımlarını yaptırmak, sürekli çalışır ve her an kullanıma hazır halde bulundurmak, 

ç) Çalışmalar esnasında alınan görüntüleri arşivlemek ve ilgili teknik hizmet personeli ile 

paylaşmak, 

d) İdarenin tasarrufunda bulunan kanalizasyon sistemlerine atık su dışındaki tüm fiziki kaçak giriş 

(yeraltı, yağmur suyu vb.) oranlarını en aza indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak,  

e) İdarenin tasarrufunda bulunan kanalizasyon sistemlerine, İdarenin bilgisi ve izni olmadan 

gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan tüm bağlantıları (yağmursuyu ve/veya atıksu)  en aza 

indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu bağlantıları tutanak altına alarak gerekli idari 

işlemleri yapmak,  

f) Verilen hizmetin kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürülmesini teminen teknolojik 

gelişmelerden de yararlanarak gerekli tedbirleri zamanında almak, 

h) Sorumluluk sahasında bulunan her türlü altyapı ve üstyapıların, Genel Müdürlükçe belirlenen 

veri modeline uygun şekilde CBS veri altlığı haline getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilgili birimle 

birlikte koordineli bir şekilde yapmak, güncel tutmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya 

yaptırmak,  

ı) Birim Amirleri ile yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, birimindeki 

faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, iş birliği 

ve uyumu sağlamak. 

i) Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve 

güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 

j) İdareye ait atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve kanalizasyon şebeke sistemlerinin 

projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında gerek görüldüğü hallerde yapı denetim görevi yapmak, 

k) Dairesi Başkanlığı bünyesinde alınacak malzemenin, hizmetin Bölge Şube Müdürlükleri ile 

koordinasyonlu olarak ihtiyaç miktarlarının tespitini yapmak veya yaptırmak, 



l) İdarenin her türlü mal, hizmet, danışmanlık hizmeti alımı ile yapım işleri kapsamında 

gerçekleştireceği ihalelere ait teknik şartnamelerin talep edildiği takdirde ilgili birimlerle koordineli olarak 

hazırlanmasını, incelenmesini, ilgili mesleki kriterler yönünden mevzuatına uygunluğunu sağlamak, Daire 

başkanlığının ihtiyacı olan her türlü mal hizmet danışmanlık hizmet alımı ile yapım işleri kapsamında 

gerçekleştirilmesini istediği ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak, kullanılacak 

malzemelerin ve hizmetlerin vs. satın alınması için yaklaşık maliyet çalışmalarının yapılması, 

m) Birimi sorumluluğunda bulunan bütün iş ve işlemlere ait günlük, haftalık, aylık, yıllık faaliyet 

raporu hazırlamak. 

n) Sorumluluk sahasında yapılan çalışmalara ait tüm verilerin kayıt, kontrol ve muhafazası ile 

güncel tutulmasını sağlamak, 

o) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde birim sorumlusuna yardımcı olmak, 

gerektiğinde vekâlet etmek, 

ö) Kanalizasyon Birimi Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli 

kaynak ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

p) Kanalizasyon Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için 

düzeltici önleyici faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili 

düzeltici/önleyici faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

r) Mevzuatla belirlenen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek, 

s) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 

ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

ş) Şefliğe ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli bir şekilde 

kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

t) Şefliğe ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve muhafaza etmek, 

Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve izni olmaksızın 

hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

u) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

ü) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

v) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

y) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

z) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Daire Başkanı, Şube Müdürü ve Teknik Hizmetler 

Şefi tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek, 

aa) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Kanalizasyon Birim Sorumlusuna bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine 

verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Kanal Görüntülüme Operatörü yapacakları tüm işlerden Şube Müdürü, Teknik Hizmetler Şefi 

ve Kanalizasyon Birim Sorumlusuna karşı sorumludur, 

d) Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 



e) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

f) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

g) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

ğ) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

h) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

ı) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Daire Başkanlığı bünyesindeki diğer çalışanlar ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

 

İdari ve Mali Hizmetler Şefi 

Madde19- İdari Hizmetler Şefinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

İdari Hizmetler Şefi 

2.Temel Görevi:  

a) Daire Başkanlığının ve bağlı Şube Müdürlüğünün tüm yazışmaları ve evrak akışını, birin 

faaliyet raporlarını, performans programlarını ve iç kontrol eylem planlarını aksamadan yürütülmesini 

sağlamak, 

b) Daire Başkanlığına ve bağlı Şube Müdürlüğünün ait her türlü evrak kayıt işlemleri ile tüm 

evrakın ilgili birimlere zimmetle teslimini yapmak, 

c) Daire Başkanlığına ve bağlı Şube Müdürlüğünün ait her türlü mali yönetimi ve kontrolü işlerini 

yürütmek, 

ç) Daire Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlüğünün bünyesindeki bütün personellerin izin, rapor, 

puantaj vb. bilgilerin kayıt altına alınarak takibini yapmak, 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü 

4.Emir alacağı makam:  

Şube Müdürü’dür. 

5.Görev ve Yetkileri:  

İdari ve Mali Hizmetler Şef’in görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Dairesi Başkanlığı bünyesinde; alınacak malzemenin/hizmetin Bölge Şube Müdürlükleri ile 

koordinasyonlu olarak ihtiyaç miktarlarının tespitinin yapmak ve/veya yaptırmak, 

b) Daire başkanlığının görev alanında kullanılacak malzemelerin ve hizmetlerin vs. satın alınması 

için teknik şartname, yaklaşık maliyet v.b çalışmaların yapılması, gerekli ihale ve satın alma evraklarının 

düzenlenmesi, satın alınması ve satın alınan malzemelerin uygunluğunun kontrol edilmesini sağlamak, 

c) Daire Başkanlığına ait günlük, aylık ve yıllık faaliyet raporları ve performans programlarını 

düzenli olarak hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,  



ç) Daire Başkanlı ile ilgili tüm verilerin kayıt, kontrol ve muhafazası ile güncel tutulmasını 

sağlamak, 

d) Daire başkanlığına ait çalışmaların ilgili şube müdürleri ile koordinasyonu yaparak 

yayımlanması için ilgili birime bildirmek, 

e) İdarenin stratejik planı doğrultusunda Daire Başkanlığının yıllık gelir-gider bütçesi ve yıllık 

yatırım planlarının hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak, 

f) MUSKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri 

doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri 

yürütmek.  

g) Şefliğe bağlı personelin çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik 

derecelerini belirleyerek verimli çalışmalarını sağlamak,   

ğ) Şefliğe bağlı birimlerinin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata uygunluğunu sağlamak, 

h) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

ı) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 

ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

i) 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ve bağlı birimler ile 

ilgili harcamalarda tahakkuk, verilen emirleri ve bunlara bağlı evrakları inceleyerek onaylamak ve 

gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine sunmak, 

j) Daire Başkanlığının mali yönetimi ve kontrolünü yapmak ve/veya yaptırmak, 

k) Şefliğe bağlı çalışan personelin, kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmelerini sağlamak, 

l) Şefliğe bağlı çalışan personelin, İdarenin etkinliklerine katılımını sağlamak, 

m) Şefliğe bağlı çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim talebinde bulunmak, 

n) Şefliğe bağlı personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlamak, 

faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak gecikme ve aksamalara 

meydan vermeden uygulanmasını sağlamak,  

o) Şefliğe bağlı çalışan personelin emniyet tedbirlerini almasını sağlamak, kullanımlarına verilen 

demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve cihazların gerekli bakımlarını yaptırmak 

ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

ö) Şefliğe bağlı çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, 

giyim ve kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlamak, 

p) Daire Başkanlığı’nda çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesailerinin takibi ile 

etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini 

ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak 

ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

r) Daire Başkanlığı’na ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli 

bir şekilde kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

s) Gelen talep ve şikâyetlerin incelenmesini sağlamak, 

ş) Daire Başkanlığına ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve 

muhafaza etmek, Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve 

izni olmaksızın hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

t) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçlarını 

tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 



u) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

ü) Daire Başkanlığında çalışan personelin kalite politikasını benimsemesini sağlamak ve tüm 

çalışmalarda Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 

faaliyetlerinin ilgili dokümantasyonda belirtilen şekilde uygulanmasını sağlamak, kullandığı sistem 

dokümanlarının güncelliğinin sağlanmasını takip etmek, Daire Başkanlığı ile ilgili kalite kayıtlarını 

muhafaza etmek, 

v) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

y) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

z) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

aa) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

bb) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, amirlerince kendisine verilen diğer görevleri 

düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.  

cc) Yukarıda sayılan görevlerini ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir 

şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.  

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Şube Müdürüne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer 

görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

ç) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur,  

d) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,  

e) İdari ve Mali Hizmetler Şefi görev ve yetkileri kapsamında Daire Başkanı ve Şube 

Müdüründen emir alır, 

f) İdari ve Mali Hizmetler Şefi yapacakları tüm işlerden Şube Müdürüne karşı sorumludur, 

g) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

ğ) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

h) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ı) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

i) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

j) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   



k) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Şube Müdürlükleri, Daire Başkanlığı ve diğer Daire Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlükleri ve 

birimler ile görevleri dâhilinde iş ilişkisi kurar. 

 

 

 

İdari Hizmetler Personeli 

Madde 20- İdari Hizmetler Personelinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir.  

1.Unvanı:  

İdari Hizmetler Personeli’dir. 

2.Temel Görevi:  

Daire Başkanlığının sekretaryasını ve muhasebe işlemlerini yürütmek ve tüm yazışmaları ile evrak 

akışının aksamadan yürütülmesini sağlamak, Başkanlığa ait her türlü evrak kayıt işlemleri ile tüm evrakın 

ilgili birimlere zimmetle teslimini yapmaktır. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü’dür. 

4.Emir alacağı makam:  

İdari ve Mali Hizmetler Şef’idir. 

5.Görev ve Yetkileri:  

İdari Hizmetler Personeli’nin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Daire Başkanlığı’nın sekretaryası ile ilgili tüm iş ve işlemeleri yürütmek, 

b) Dairesi Başkanlığı bünyesinde; alınacak malzemenin/hizmetin Bölge Şube Müdürlükleri ile 

koordinasyonlu olarak ihtiyaç miktarlarının tespitinin yapmak , 

c) Daire başkanlığının görev alanında kullanılacak malzemelerin ve hizmetlerin vs. satın alınması 

için teknik şartname, yaklaşık maliyet v.b çalışmaların yapılması, gerekli ihale ve satın alma evraklarının 

düzenlenmesi, satın alınması ve satın alınan malzemelerin uygunluğunun kontrol edilmesini sağlamak, 

ç) Daire Başkanlığına ait günlük, aylık ve yıllık faaliyet raporları ve performans programlarını 

düzenli olarak hazırlamak,  

d) Daire Başkanlı ile ilgili tüm verilerin kayıt, kontrol ve muhafazası ile güncel tutulmasını 

sağlamak, 

e) İdarenin stratejik planı doğrultusunda Daire Başkanlığının yıllık gelir-gider bütçesi ve yıllık 

yatırım planlarının hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak, 

f) MUSKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri 

doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri 

yürütmek.  

g) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

ğ) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 

ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

h) 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ve bağlı birimler ile 

ilgili harcamalarda tahakkuk, verilen emirleri ve bunlara bağlı evrakları inceleyerek onaylamak ve 

gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine sunmak, 



ı) Herhangi bir nedenle tahakkuk birimine ulaşan abonelerin talep ve şikayetlerinin 

değerlendirilmesi öncesinde, T.C. Kimlik numarası, telefon, adres ve e-posta bilgilerinin sisteme 

girilmesini sağlamak, 

i) Tahakkuk servisi tarafından yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde arşivlenmesini 

sağlamak, 

j) Vadesi geçen alacakların ihbarlarının gönderilerek tahsilini sağlamak, tahsil edilemeyen 

alacaklar için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı aracılığı ile Hukuk Müşavirliğine gerekli bildirimi 

yapmak, 

k) Vadesi geçtiği halde ödenmeyen tüm tahakkuka tabi borçları ile ilgili taksitlendirme işlemlerini 

takip etmek sonuçlandırmak, 

l) Daire Başkanlığının mali yönetimi ve kontrolünü yapmak ve/veya yaptırmak, 

m) Kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve 

cihazların gerekli bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

n) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak,  

o) Daire Başkanlığı’nda çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesaileri doğrultusunda 

puantajlarının sisteme girişlerini yapmak ve kontrol etmek, 

ö) Daire Başkanlığı’na ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli 

bir şekilde kayıt altına alınarak arşivlenmesini yapmak ve takibini sağlamak, 

p) Daire Başkanlığına gelen ve dışarıya giden evrakların kayıt, dağıtım ve gönderme işlemlerini 

kanun, yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre yapmak, 

r) Yıl sonlarında kaydı tutulan defterlerin onayını yaptırmak, 

s) Daire içinde yazışmalarda gizlilik gerektiren evrakları gizli zimmet defteri karşılığı vermek, 

ş) Daire Başkanlığına ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve 

muhafaza etmek, Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve 

izni olmaksızın hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

t) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

u) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

ü) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

v) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

y) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

z) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından 

verilecek diğer görevleri yürütmek, 

aa) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.  

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) İdari Hizmetler Şef’ine bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek 

diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) İdari Hizmetler Personeli görev ve yetkileri kapsamında Daire Başkanı, Şube Müdürü ve 

Şef’ten emir alır, 

d) İdari Hizmetler Personeli yapacakları tüm işlerden Şube Müdürüne karşı sorumludur, 



e) Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten sorumludur.  

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri: 

 Birim bünyesindeki diğer çalışanlarla ile iş ilişkisi kurar.  

 

 

 

 

Taşınır Kayıt Yetkilisi 

Madde21- Taşınır Kayıt Yetkilisi’nin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir.  

1.Unvanı:  

Taşınır Kayıt Yetkilisi’dir. 

2.Temel Görevi:  

a) Daire Başkanlığının taşınır kayıt ve işlemlerini Taşınır Mal  Yönetmeliğinde belirtilen usule 

uygun şekilde yapmak 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü’dür. 

4.Emir alacağı makam:  

İdari Hizmetler Şef’idir. 

5.Görev ve Yetkileri:  

Taşınır Kayıt Yetkilisi’nin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve 

işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usule uygun şekilde yapmak.  

b) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlan tutmak, bunlara ilişkin belge ve| cetvelleri 

düzenlemek. Harcama birimlerince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları teslim almak, 

kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. 

c) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek, 

ç) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması 

için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, 

d) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama 

yetkilisine bildirmek, 

e) Ambar sayınımı ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok 

seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek, 



f) Kullanımda bulunan dayanıklı taşımdan bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarım, yapmak 

ve yaptırmak,  

g) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak, 

ğ) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabım hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak. 

h) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine 

göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları 

sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. 

ı) Daire Başkanlığı’na ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Şube Müdürünün emir ve 

izni olmaksızın hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

i) Kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı korumak ve korunmasını sağlamak, araç ve cihazların 

gerekli bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

j) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak,  

k) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

l) Sorumlulukları altındaki bölgenin temizliklerini yapmak, 

m) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

n) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

o) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bağlı bulunduğu Şube Müdürü ve Şef tarafından 

verilecek diğer görevleri yapmak, 

ö) Yukarıda sayılan görevlerini ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.  

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) İdari Hizmetler Şef’ine bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek 

diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Taşınır Kayıt Yetkilisi görev ve yetkileri kapsamında bağlı bulunduğu Şube Müdürü ve Şef’ten 

emir alır, 

d) Taşınır Kayıt Yetkilisi yapacakları tüm işlerden Şube Müdürü ve Şef’e karşı sorumludur, 

e) Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten sorumludur.  

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 



7.İş İlişkileri:  

Daire Başkanlığının işlemlerini ilgilendiren bütün işlerin takibi esnasında gerekli iç ve dış birimler 

ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

 

 

 

Ambar Görevlisi 

Madde22- Ambar Görevlisinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Ambar Görevlisi’ dir. 

2.Temel Görevi:  

Daire Başkanlığının çalışmalarında kullanılan malzeme, makine, alet ve cihazları her an kullanıma 

hazır konumda tutmak.  

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü. 

4.Emir alacağı makam:  

Şube Müdürlüğü ve Şefi 

5.Görev ve Yetkileri:  

Ambar Görevlisi’nin görev ve yetkileri şunlardır; 

 

a) Ambara giren malzeme, makine, alet ve cihazların kaydını tutmak, bunları yangın, çürüme, 

bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma 

tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek, önerilerde bulunmak,   

b) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak, yılda iki kez ambar sayımı yapmak, 

c) Ambara giren malzeme, makine, alet ve cihazların tasnif etmek, etiketlemek, düzenli bir şekilde 

korumak,  

ç) Ambardaki malzeme, makine, alet ve cihazları yetkililerin yazılı isteğine dayanan alındı 

karşılığında ilgililere vermek, 

d) Ambardan sevk edilen malzeme, makine, alet ve cihazların sevk belgelerini düzenlemek, 

e) Ambarda saklanan malzeme, makine, alet ve cihazlarda meydana gelen hasarlar için gerekli 

belgeleri düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri 

yaparak üst birimlere bilgi vermek, 

f) Kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı korumak ve korunmasını sağlamak,  

g) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak,  

ğ) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

h) Sorumlulukları altındaki bölgenin temizliklerini yapmak, 

ı) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

i) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

j) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bağlı bulunduğu Şube Müdürü ve Şef tarafından 

verilecek diğer görevleri yapmak, 

k) Yukarıda sayılan görevlerini ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir 

şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.  

 

 



6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri:  

a) Bölge Şube Müdürlüğüne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine 

verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur.  

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar.   

ç) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 

d) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

e) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

f) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

g) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ğ) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

h) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri: 

Birim bünyesindeki diğer servis çalışanları ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

 

 

Hizmetli 

Madde 23- Hizmetlinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Hizmetli 

2.Temel Görevi:  

Daire Başkanlığı’nın temizliğini yapmak ve birimlerin çay hizmetlerini yürütmek. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü 

4.Emir alacağı makam:  

Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef 

5.Görev ve Yetkileri:  

Hizmetli’nin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Daire Başkanlığı bünyesindeki tüm birimlerin talimatlar doğrultusunda günlük, aylık ve diğer 

periyodik temizliklerini yapmak, 

b) Daire Başkanlığı bünyesindeki tuvalet, lavabolar ve mutfaktaki sarf malzemelerinin teminini ve 

kullanımını kontrol etmek, 

c) Daire Başkanlığı çalışanlarının sıcak içecek hizmetlerini yürütmek, 



ç) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan mutfağın, çay ocağının, buzdolabı, ocak, evye, dolap ve 

diğer donanımların temiz ve verimli bir şekilde kullanılarak işletilmesini sağlamak, 

d) Çalıştığı ortamın her türlü temizlik ve hijyenini sağlamak, biriken çöplerin tahliyesini ve 

temizlenmesini sağlamak, 

e) İşletmedeki ürünlerin temiz ve sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için raf ve bekleme sürelerine 

uygun bir şekilde ürünleri kontrol etmek, 

f) Kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı korumak ve korunmasını sağlamak, araç ve cihazların 

gerekli bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

g) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak,  

ğ) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

h) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

ı) Sorumlulukları altındaki bölgenin temizliklerini yapmak, 

i) Yukarıda sayılan görevlerini ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür,  

j) Çalışma talimatları içeriğine uygun çalışmak ve çalışılmasını sağlamak, 

k) Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirmek, eğitim ve toplantılara katılmak. 

l) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

m) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

n) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Formen, Şef ve Şube Müdürü tarafından verilecek 

diğer görevleri yapmak, 

o) Yukarıda sayılan görevlerini ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri:  

a) Şube Müdürüne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer 

görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Görevliler görev ve yetkileri kapsamında Şube Müdüründen ve birim şefinden emir alır, 

d)Görevliler yapacakları tüm işlerden Şube Müdürüne ve birim şefine karşı sorumludur,  

e) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   



i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Birim bünyesindeki diğer servis çalışanları ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

Şoför/Tır Şoförü 

Madde 24- Şoför/Tır Şoförü görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Şoför/Tır Şoförü 

2.Temel Görevi:  

Sorumluluğunda bulunan araç veya iş makinalarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 

kullanarak amirleri tarafından verilen işleri yapmak. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Merkez Atıksu Ruhsat Şube Müdürlüğü.  

4.Emir alacağı makam: Daire Başkanı, Bölge Şube Müdürü, Bölge Şefi ve/veya Bölge 

Sorumlusu, Ekipler Sorumlusu ve Ekip Başı  

5.Görev ve Yetkileri: Şoför/Tır Şoförü’nün görev ve yetkileri şunlardır; 

 

a) Müdür, Şef veya Tesis İşletme ve Proses Sorumlusu tarafından kendisine bildirilen arıtma 

çamuru ara depolama alanı ile tesis yükleme noktasına en kısa sürede intikal ederek arıtma çamurlarının 

yüklenmesini sağlatarak sevkini yapmak, 

b) İdare tarafından işletilmekte olan atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurunu amirleri 

tarafından beyan edilen bertaraf noktasına götürülmesini sağlamak, 

c) Sorumluluk sahası ile ilgili tüm verilerin kayıt, kontrol ve muhafazası ile güncel tutulmasını 

sağlamak, 

ç) Çalışmalarda kullanılacak malzemeleri tespit ederek ambarlardan temin etmek, Malzeme 

stoklarının sürekli takibi ile stok yedeklemesinin sürekliliğini sağlamak için gerekli malzemeleri 

amirinden talep etmek, 

d) Çalışmalarda kullanılacak malzemelerin kullanılmadan önce istenilen kriterlere uygunluğunu 

kontrol ederek montaj yapılmasını sağlamak. Uygun olmayan, hatalı ve kusurlu malzemelerin raporlarını 

tutarak ilgili amire rapor etmek, 

e) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

f) Birimi ile ilgili bilgi, belge ve diğer dokümanların derlenmesini ve korunmasını sağlamak, 

g) Kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı kullanmak ve korumak, araç ve cihazların gerekli 

bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

ğ) Kullandığı aracın/iş makinasının sürekli bakımını yaparak işe hazır durumda kalmasını 

sağlamak,  

h) Sorumluluğunda olan araç veya araçların, aylık ve yıllık periyodik bakımlarının, arızaların 

bakım ve onarım hizmetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, çalışma talimatları ve diğer talimatlar 

vb. mevzuata uygun olarak günün her saatinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili birime bildirmek, 

ı) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak, 

i) Çalışmalarda işe başlamadan önce İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin tedbirler ile trafik işaret, 

işaretçi ve levhalarının koyularak her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve kontrollerini 

yapmak, İş sağlığı ve güvenliği, trafik güvenliği, çalışma alanı güvenliği, kişisel koruyucu tedbirleri 

eksiksiz yerine getirmek.  



j) Çalışma Talimatlarına uygun çalışmak ve tehlike arz eden durumda çalışmayı bırakıp, 

uygunsuzluğu ilgili amirine rapor etmek, 

k) Arızaların giderilmesi esnasında iş emniyet tedbirlerini almak, iş güvenliği ve işçi sağlığı 

hususunda verilen eğitimlere riayet etmek ve emniyet tedbirlerine uymak, 

l) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

m) Sorumlulukları altındaki bölgenin temizliklerini yapmak, 

n) Karayolları trafik kanununda belirtilen hususlara uygun olarak araçları kullanmak, 

o) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

ö) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

p) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

r) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

s) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bağlı bulunduğu şef, ekipler sorumlusu ve ekip 

başı tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek, 

ş) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Şube Müdürü Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi, Ekipler Sorumlusu ve/veya Ekip başına bağlı 

olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Şoför görev ve yetkileri kapsamında Bölge Şube Müdürü, Bölge Şefi ve/veya Bölge 

Sorumlusu, Ekipler Sorumlusu ve Ekip başından emir alır, 

d) Şoför yapacakları tüm işlerden Bölge Şube Müdürü, Bölge Şefi ve/veya Bölge Sorumlusu, 

Ekipler Sorumlusu ve Ekip başına karşı sorumludur, 

e) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  



Birim bünyesindeki diğer servis çalışanları ile iş ilişkisi kurar. 

 

Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi 

Madde 25- Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi’nin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi 

2.Temel görevi:  

a) Muğla İli sınırları içerisinde kanalizasyondan faydalanan/faydalanacak olan işyeri/işletmelere 

atıksularına gerekli önlemlerin aldırılmasını sağlamak, atıksuyun kalitesinden sorumlu olup ruhsatlarını 

vermek;  

b) Ruhsatlandırma sürecinde numune alma ve analiz bedeli, kirlilik önlem payı bedeli, ruhsat 

belgesi bedeli ile ilgili tahakkukları gerçekleştirmek, yapılan tahakkukların tahsilat işlemlerini takip edip, 

her ay rapor şeklinde ilgili Daire Başkanlığına bildirmek, 

c) İdaremiz bünyesindeki yetkili ve akredite olan çevre analiz laboratuvarlarının faaliyetlerinin 

sürdürülmesini sağlamaktır. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü 

4.Emir alacağı makam:  

Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürü 

5.Görev ve yetkileri:  

Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi’nin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Büyükşehir Belediye yetkisi dahilindeki işyeri/işletmelere atıksu kaynaklarının envanter 

çalışmalarının yapılmasını sağlamak, 

b) Atıksu üreten işyeri/işletmelerin, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği 

çerçevesinde Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatının düzenlenmesini sağlamak, 

c) Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği çerçevesinde atıksu kaynaklarının 

denetlenmesini sağlamak, 

ç) Kanalizasyon şebekesine deşarj standartları sağlamayan ve arıtma tesisi kurma zorunluluğu 

bulunan endüstriyel kuruluşların atıksu arıtma tesisi kurmalarını sağlamak, tesislerin işletmeye 

alınmasından sonra denetlenmesini sağlamak, 

d) Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı alan işletmelerin belirli periyotlarla atıksularında denetim 

yapılmasını sağlamak, 

e) Bölge Müdürlüklerine bağlı Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi’nden gelecek tutanaklar 

çerçevesinde Kirlilik Önleme Payı, Ruhsat Belgesi Bedeli tahakkuk ettirilecek işletmeler için, esas ve 

usulleri belirlemek, tahakkukları gerçekleştirmek, 

f) Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlerde, ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli işlemlerin 

yürütülmesini sağlamak, 

g) Şehir şebekesinden kullanıma verilen sulardan, periyodik olarak su numunesi alarak kalite 

kontrollerinin yapılmasını sağlamak, 

ğ) Arıtma tesislerine giren ve çıkan suyun kalite kontrollerini yapmak, 

h) Çevre Analiz Laboratuvarlarının etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, 

ı) Çevre Analiz Laboratuvarlarında ve Arıtma Tesisi laboratuvarlarında kullanılan kimyasal 

maddelerin miktarını belirlemek ve alımını yapmak, 

i) Talep doğrultusunda kuyu, tatlı su ve şebekelerden su numuneleri almak, gerekli analizleri 

yapmak ve değerlendirmek, 

j) Gerçek ve Tüzel kişilerden gelen su ve atıksu numunelerinin, ücret karşılığı analizlerini 

yapmak, 



k) Özel, gerçek ve tüzel kişilere ait atıksu numunelerinin analiz bedellerinin tahakkuk ettirilmesini 

sağlamak, 

l) Gerçekleştirilen tahakkukları aylık olarak raporlamak ve ilgili Daire Başkanlığına bildirmek, 

m) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığının vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

n) Şeflikte çalışan personelin kalite politikasını benimsemesini sağlamak ve tüm çalışmalarda 

Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyetlerinin 

ilgili dokümantasyonda belirtilen şekilde uygulanmasını sağlamak, kullandığı sistem dokümanlarının 

güncelliğinin sağlanmasını takip etmek, birimi ile ilgili kalite kayıtlarını muhafaza etmek, 

o) Görevleriyle ilgili günlük, aylık ve yıllık faaliyet raporları ile istenilen diğer yazı ve raporları  

hazırlayarak Daire Başkanına sunmak, 

ö) Görev ve sorumluluk alanına giren, Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden 

gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek ve bu yazıların 

düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak, 

p) Yapılan işlemlere ait evrakın düzenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak, 

r) Şefliğe bağlı personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlamak, 

faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak gecikme ve aksamalara 

meydan vermeden uygulanmasını sağlamak, 

s) Personelin çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini 

değerlendirmek, 

ş) Personelin göreve geliş–gidiş durumlarını takip etmek, çalışmalarını denetlemek, verimli 

çalışmalarını sağlamak,  

t) Şeflikte çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim talebinde bulunmak, 

u) Şeflikte çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve 

kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlamak, 

ü) Şeflikte çalışan personelin, vardiya, izin ve mesai ve fazla mesailerinin takibi ile etkin ve 

verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, 

değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak ve 

disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

v) Şefliğe ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli bir şekilde 

kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

y) Şefliğe ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve muhafaza etmek, 

Müdürlüğe ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Daire Başkanının emir ve izni olmaksızın hiç 

bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

z) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçlarını 

tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

aa) Müşteri şikâyetlerinin incelenmesi çalışmalarına destek vermek, 

bb) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici 

önleyici faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili 

düzeltici/önleyici faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

cc) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

çç) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

dd) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Şube Müdürü ve Daire Başkanı’nca verilecek 

diğer görevleri yürütmektir. 

 

 



6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri:  

a) Şube Müdürüne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer 

görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

ç) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur,  

d) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,  

e) Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi görev ve yetkileri kapsamında Şube Müdüründen emir alır, 

f) Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi yapacakları tüm işlerden Şube Müdürüne karşı sorumludur, 

g) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

ğ) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

h) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ı) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

i) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

j) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

k) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

 

7.İş İlişkileri: Şube Müdürlükleri, Daire Başkanlığı ve diğer Daire Başkanlıklarına bağlı Şube 

Müdürlükleri ve birimler ile görevleri dâhilinde iş ilişkisi kurar. 

 

 

Denetim ve Ruhsat Takip Personeli  

Madde 26- Denetim ve Ruhsat Takip Personelinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir.  

1.Unvanı:  

Denetim ve Ruhsat Takip Personeli’dir. 

2.Temel Görevi:  

a) Menteşe, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde bulunan endüstriyel nitelikte atıksuyu olan 

işletmelerin denetimini yapmak, işletmelerin atıksu bağlantı yönünden denetlenmesini sağlamak,  

b) İl sınırları içinde kanalizasyondan faydalanan/faydalanacak olan işyeri/işletmelere Atıksu 

Kalite Kontrol Ruhsatı kapsamında iş ve işlemleri takip edip yönetmelik kapsamında gerekli yazışmaları 

yapmak, 

c) Ruhsatı düzenlenen işletmelerin ruhsatlarının kontrolü ve yenilenmesi çalışmalarını 

yürütmektir. 



3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefliği 

4.Emir alacağı makam:  

Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi’dir. 

5.Görev ve Yetkileri:  

Denetim ve Ruhsat Takip Personelinin görev ve yetkileri şunlardır;  

a) Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi’nce verilen programa göre denetim yapılacak yer ile ilgili ön 

çalışma yapmak ve çalışma alanları ile ilgili denetim program yapmak, 

b) Atıksu üreten endüstriyel tesisler ile ilgili gerekli denetimleri yapmak, 

c) Denetim yapılan yerlerde incelemeler yapılarak gerekli durumlarda tutanak düzenlemek 

 ve sonuçlarını takip etmek, 

ç) Gerekli içme suyu ve atıksu numuneleri almak, analizlerini yaptırmak, sonuçlarını Atıksu ve 

Ruhsat Denetim Şefi’ne bildirmek, 

d) Bölge Müdürlüklerine bağlı Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi’nden gelecek tutanaklar baz 

alınarak, Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi tarafından kontrolü yapılan ve Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı 

alması uygun bulunan atıksu kaynaklarının dosyalarını karara bağlanması için Genel Müdürlük onayına 

sunulmak üzere, gerekli yazışmaları yapmak, 

e) Genel Müdürlük/Yönetim Kurulu tarafından ruhsat alması onaylanan atıksu kaynaklarının, 

Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı’nı ve ruhsat bedelini hazırlamak. Genel Müdürlük tarafından, eksik bulunan 

ve onay verilmeyen atıksu kaynaklarının ise, dosyalarındaki eksikliklerin tamamlanmasını sağlayarak, 

eksiklikler tamamlandıktan sonra tekrar Genel Müdürlük onayına sunmak,  

f) MUSKİ’ye, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı almak için başvuruda bulunan ancak, henüz faaliyete 

geçmemiş olan atıksu kaynaklarının, gerektiğinde görüşle ilgili işlemini gerçekleştirmek, dosyalarının 

takibini yapmak ve arşivlemek,  

g) Herhangi bir nedenle tahakkuk birimine ulaşan abonelerin talep ve şikayetlerinin 

değerlendirilmesi öncesinde, T.C. Kimlik numarası, telefon, adres ve e-posta bilgilerinin sisteme 

girilmesini sağlamak, 

ğ) Bölge Müdürlüklerine bağlı Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi’nden gelecek tutanaklar 

çerçevesinde “Numune Alma ve Analiz Bedeli”, “Kirlilik Önlem Payı” ve Atıksu Kalite Kontrol Ruhsat 

Belgesi Bedeli” gelir kodlarındaki tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirmek, tahsilatlarını takip etmek ve 

tahakkuk işlemlerine ait evrakların düzenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak, 

h) Her yılsonu, arşive kaldırılacak veya imha edilecek evrakları belirlemek, gerekli işlemleri ve 

listeleri hazırlamak, 

ı) Birimde kullanılan tutanak ve evrakların takibini yaparak, ihtiyaç duyulması halinde, gerekli 

talebin yapılması için Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi’ne bilgi vermek, 

i) İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymak ve kişisel koruyucu malzemeleri kullanmak, 

j) Çalışma talimatlarına içeriğine uygun çalışmak, 

k) Yapılan tüm çalışmaların sonucunu Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi’ne sunmak, 

l) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

m) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

n) Daire Başkanı, Şube Müdürü ve Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi’nin verdiği diğer görevleri 

yapmaktır. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi’ne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine 

verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 



b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

ç) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur,  

d) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,  

e) Denetim ve Ruhsat Takip Personeli görev ve yetkileri kapsamında Atıksu ve Ruhsat Denetim 

Şefi’nden emir alır, 

f) Denetim ve Ruhsat Takip Personeli yapacakları tüm işlerden Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi’ne 

karşı sorumludur, 

g) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

ğ) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Denetim ve Ruhsat Takip Personeli, Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi ve diğer ilgili birimler ile iş 

ilişkisi kurar. 

 

Laboratuvar Sorumlusu 

Madde 27- Laboratuvar Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Laboratuvar Sorumlusu 

2.Temel Görevi:  

Çevre Analiz Laboratuvarlarının işletmesini yapmak. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefliği 

4.Emir alacağı makam:  

Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi 

5.Görev ve Yetkileri:  

Laboratuvar Sorumlusu’nun görev ve yetkileri şunlardır; 

a) TS EN ISO / IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel 

Şartlar” Standardına göre oluşturulmuş olan laboratuvar kalite sisteminin ilgili bulundukları birimlerde 

yürütülmesini sağlar ve belirlenmiş olan kalite politikasına uyar / uygulanmasını sağlar, 

b) Kimyasal analiz, Mikrobiyolojik analiz, Numune Alma ve Numune Kabul Biriminden 

sorumludur. 

c) Birimlere bağlı personelin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, 

başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve 

eşitlik ilkelerine bağlı kalmak, disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

ç) Birimlerin işlevlerini yerine getirmede personele liderlik yaparak, laboratuvarın bilimsel 

yönden başarısı ve sürekliliği için gerekli bilgi, deneyim kazanmaları ve beceri edinmeleri amacıyla 

personel eğitimine önem verir, konu ile ilgili programlar düzenler. 

d) Laboratuvar yönetiminin vereceği benzeri görevleri yapar veya yapılmasını sağlar. 

e) Birimlerin ortak olarak araştırma yapması ve yapılmasını teşvik eder.  

f) İç tetkik sonucunda birimlerde tespit edilen olumsuzlukları gidermek amacıyla gerekli 

tedbirlerin alınmasını sağlar. 



g) Numune ve analiz kayıt defterlerinin düzenli tutulmasını ve numunelerin laboratuvar 

birimlerine dağılımını sağlar. 

ğ) Kalite politikası çerçevesinde tarafsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenlik esaslarına uyar. 

h) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

ı) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

i) Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi’nin verdiği diğer görevleri yapar. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri:  

a) Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi’ne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine 

verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır.  

c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar.  

ç) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur.  

d) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar.   

e) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilecek esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler.  

 

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar.  

h) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri: 

Birim bünyesindeki diğer servis çalışanları ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

Laboratuvar Deney Personeli 

Madde 28- Deney Personelinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Deney Personeli 

2.Temel Görevi:  

Çevre Analiz Laboratuvarının işletilmesi konusunda Laboratuvar Sorumlusuna yardım etmek ve 

analiz için laboratuvara gelen suların deney işlemlerini yapmak. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefliği 

4.Emir alacağı makam:  

Laboratuvar Sorumlusu 

5.Görev ve Yetkileri:  

Deney Personeli’nin görev ve yetkileri şunlardır; 



a) TS EN ISO / IEC 17025“Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel 

Şartlar” standardına göre oluşturulmuş olan laboratuvar kalite sisteminin ilgili bulundukları birimlerde 

yürütülmesinden ve belirlenmiş olan kalite politikası ve hedeflerine uygun faaliyetleri yerine getirmekten 

sorumludur. 

b) Havale edilen evrakların kaydının tutulmasından, 

c) Kalite sistemi gereğince tutulması gereken tüm kayıtların tutulmasından, 

ç) Bölüm Sorumlusu tarafından aktarılan numunelerin analizinin yapılmasından, 

d) Analizlerin ilgili metot talimatlarına göre gerçekleştirilmesinden, 

e) Analiz öncesi ve sonrası analiz çevresinin temiz ve düzenli olmasından, 

f) Analizle ilgili olarak numunelerin kontrol edilmesi ve gerektiğinde yazışmaların 

yürütülmesinden, 

g) Analiz için gerekli tüm hazırlıkların yapılmasının sağlanması ve gerektiğinde yapılmasından, 

ğ) Analizle ilgili olarak numuneleri kontrol eder ve uygunsuzluk tespit ettiğinde Laboratuvar 

Sorumlusu’nu bilgilendirir. 

h) Sorumlu oldukları ve kullandıkları cihazda arıza olması durumunda Laboratuvar Sorumlusu’na 

bildirir. 

ı) Kalite politikası çerçevesinde tarafsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenlik esaslarına uyar, 

i) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

j) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

k) Laboratuvar Sorumlusunun verdiği diğer görevleri yapar. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri:  

a) Laboratuvar Sorumlusuna bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine 

verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur.  

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar.   

ç) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 

7.İş İlişkileri: 

Birim bünyesindeki diğer servis çalışanları ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

Laboratuvar Numune Kabul ve Raporlama Personeli 

Madde 29- Numune Alma Personelinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Numune Kabul ve Raporlama Personeli 

2.Temel Görevi:  

Çevre Analiz Laboratuvarının işletilmesi konusunda Laboratuvar Sorumlusuna yardım etmek ve 

analiz yapılması gereken sular için numune alma işlemini gerçekleştirmek. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefliği  

4.Emir alacağı makam:  

Laboratuvar Sorumlusu 

5.Görev ve Yetkileri:  

Numune Kabul ve Raporlama Personeli’nin görev ve yetkileri şunlardır; 



a) TS EN ISO / IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel 

Şartlar” Standardına göre oluşturulmuş olan laboratuvar kalite sisteminin ilgili bulundukları birimlerde 

yürütülmesini sağlar ve belirlenmiş olan kalite politikasına uyar / uygulanmasını sağlar, 

b) Analize gelen numunelerin kontrolünü, kabulünü, kaydını yapar ve laboratuvara teslim eder 

c) Sözlü müşteri taleplerini Müşteri Talep ve Sözleşme Formuna (PR.02-FR01) kayıt ederek alır 

ve onaylaması için Laboratuvar Sorumlusuna iletir 

ç) Yapılacak analizler ve detay bildirimleri, Deney Personeline sevk eder 

d) Anket uygulamasının yürütülmesini sağlar 

e) Sözlü müşteri şikâyetlerini kayıt altına alır ve Kalite Yöneticisine iletir 

f) Numune Kabul ve Raporlama amacıyla kullanılan lisanlı program ile numunelere ait her türlü 

müşteri bilgileri, deney sonuçları, raporlar vb. bilgilerin elektronik ortamda muhafaza edilmesini sağlar. 

g) Raporları hazırlar, çıktılarını alır, imza ve mühür bölümlerinin takibini yapar, 

ğ) Laboratuvar yönetiminin vereceği benzeri görevleri yapar veya yapılmasını sağlar. 

h) Kalite politikası çerçevesinde tarafsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenlik esaslarına uyar. 

ı) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

i) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

j) Laboratuvar Sorumlusunun verdiği diğer görevleri yapar. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri:  

a) Laboratuvar Sorumlusuna bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine 

verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur.  

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar.   

ç) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 

7.İş İlişkileri: 

Birim bünyesindeki diğer servis çalışanları ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

Kalite Yöneticisi 

Madde 30- Kalite Yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Kalite Yöneticisinin 

2.Temel Görevi:  

TS EN ISO/IEC 17025 Standardı kapsamında kalite sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli 

çalışmaları yürütmek. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefliği 

4.Emir alacağı makam:  

Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi 

5.Görev ve Yetkileri:  

Kalite Yöneticisi’nin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) TS EN ISO / IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel 

Şartlar” Standardına göre oluşturulmuş olan laboratuvar kalite sistemini hedeflerini yakından takip eder.  

b) Kalite sistemi yönetim şartlarına ait dokümanları hazırlar. 

c) Doküman değişiklikleri ve yeni doküman yayınlanmasını organize eder. 



ç) Dokümanların kodlanmasını yürütür. 

d) Dış kaynaklı dokümanların güncellik durumlarını kontrol eder. 

e) Müşteri geri bildirimlerini analiz eder. 

f) Şikâyetlerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasını yürütür. 

g) Uygun Olmayan Deney İşi taleplerini numaralandırır. 

ğ) Uygun Olmayan Deney İşi taleplerini Laboratuvar Sorumlusu ve Şube Şefi ile değerlendirir. 

h) Uygun Olmayan Deney İşi ve sonuçlarını takip eder. 

ı) Düzeltici-önleyiciyi faaliyet taleplerini numaralandırır ve onaylar. 

i) Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini Laboratuvar Sorumlusu ile birlikte değerlendirir. 

j) Yönetim sistemi işlemleri ile ilgili problemlerde düzetici-önleyici faaliyetlerden sorumludur. 

k) Düzeltici-önleyici faaliyet durumları ve sonuçlarını takip eder. 

l) Tüm kalite kayıtlarının dosyalama ve muhafazasından sorumludur. 

m) İç tetkiklerin planlanmasını ve koordinasyonunu temin eder. 

n) YGG Toplantılarının organizasyonunu, Üst Yönetimin bilgisi dahilinde planlanmasını ve 

koordinasyonunu sağlar. 

o) Yeni işe alınan veya görev değişikliği yapılan personel için, oryantasyon veya rotasyon 

eğitiminin Laboratuvar Sorumlusu ile birlikte planlanması ve kayıt altına alınmasını sağlar. 

ö) Yıllık Eğitim Planlarını hazırlar. 

p) Metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği raporlarını kontrol eder. 

r) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

s) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

ş) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve 

yaptırmakla yükümlüdür 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri:  

a) Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi’ne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine 

verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur.  

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar.   

ç) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 

7.İş İlişkileri:  

Laboratuvar Sorumlusu, Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi ve Birim bünyesindeki diğer servis 

çalışanları ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü, Görev Yetki ve Sorumluluklar 

 

Atıksu Bölge Şube Müdürü 

Madde 31- Atıksu Bölge Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Atıksu Bölge Şube Müdürü’dür. 

2.Temel görevi:  



Atıksu 1.Bölge Şube Müdürü : Muğla İli Bodrum ilçesi sınırları içerisinde atıksu arıtma tesisleri 

ve terfi istasyonlarının Çevre Kanunu ve ilgili yasal mevzuatlarına uygun olarak işletilmesi, arıtılması ve 

deşarjı ile kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin günün her saatinde ve sürekli olarak çalışmasını 

sağlamaktır, 

Atıksu 2.Bölge Şube Müdürü : Muğla İli Milas ilçesi, Menteşe ilçesi, Yatağan ilçesi, Marmaris 

ilçesi, Datça İlçesi, Kavaklıdere İlçesi ve Ula İlçesi sınırları içerisinde atıksu arıtma tesisleri ve terfi 

istasyonlarının Çevre Kanunu ve ilgili yasal mevzuatlarına uygun olarak işletilmesi, arıtılması ve deşarjı 

ile kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin günün her saatinde ve sürekli olarak çalışmasını sağlamaktır, 

Atıksu 3.Bölge Şube Müdürü : Muğla İli Köyceğiz ilçesi, Dalaman ilçesi, Ortaca ilçesi, Fethiye 

ilçesi ve Seydikemer ilçesi sınırları içerisinde atıksu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının Çevre Kanunu 

ve ilgili yasal mevzuatlarına uygun olarak işletilmesi, arıtılması ve deşarjı ile kanalizasyon ve yağmur 

suyu şebekesinin günün her saatinde ve sürekli olarak çalışmasını sağlamaktır, 

 

 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 

4.Emir alacağı makam:  

Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı’dır. 

5.Görev ve yetkileri:  

Atıksu Bölge Şube Müdürü’nün görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Sorumluluk sahası içinde ki idareye ait atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz deşarj 

yapılarını, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke sistemleri ve tesislerini ilgili mevzuata uygun şekilde 

işletmek veya işlettirmek ile bu tesislerdeki ekipmanlar ve otomasyon sistemleri için her türlü periyodik 

ve dinamik koruyucu bakım, onarım ve gerekli görüldüğünde yenilemeyi, tüm dere ve yan kollarının 

daimi akarlarını sağlamak amacıyla temizliğini ve ıslahı yapılmış olan derelerin bakım-onarım 

çalışmalarını planlı olarak yapmak veya yaptırmak, sorumluluk sahasında bulunan bu sistemlerin çevreye 

olan etkilerini azaltmak adına çalışmalar yürütmek, meteorolojik ve iklim değişikliğini takip ederek 

gerekli tedbirleri almak, 

b) Sorumluluk sahası içinde oluşan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ilgili mevzuata uygun bir 

şekilde bertaraf işlemlerini, geri kazanım için araştırma çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının sağlanmasını ve enerji verimliliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, yetki sahasındaki 

konularda gerekli araştırma ve geliştirme işlemlerini yürütmek,  

c) Sorumluluk sahası içinde kurulu, yeni yapılan veya yapılacak olan atıksu arıtma tesislerini ve 

deşarj hatlarını, deniz deşarj yapılarını, kanalizasyon şebeke sistemleri ve tesislerini devir alarak işletmek, 

yetki sahasında bulunan mevcut sistemlerin kapasite artırımı veya proses değişikliğine ilişkin ihtiyaçlarını 

belirleyerek projelendirilmesi ve yapımı için ilgili birimler ile koordineli çalışmak, 

ç) Sorumluluk sahası içinde ki atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz deşarj yapılarını, 

kanalizasyon şebeke sistemleri ve tesislerinin projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili 

birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, birim görüşünü bildirmek ile plan ve programların 

gerektiğinde revize edilmesi ve gerçekleştirilmesi konusunda ilgili birimler ile koordineli çalışmak,  

d) Sorumluluk sahası içindeki kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin atıksu bağlantı kanalı 

tıkanıklığını açmak, fosseptik çekim hizmetlerini yürütmek veya yürüttürmek. 

e) MUSKİ sorumluluk sahasındaki resmi ve özel tüm vidanjörlerin izin işlemlerini 

gerçekleştirmek, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılmaması durumunda bedeli karşılığında atıksu 

bağlantı kanalı tesisini yapmak veya yaptırmak, 

f) Yatırım programında bulunmayıp çeşitli sebeplerle lüzumu görülen mevcuttaki veya yeni 

yapılması zorunlu olan atıksu arıtma tesisleri ve deşarj hatları, deniz deşarj yapıları, atıksu abone hatları, 



kanalizasyon şebeke sistem ve tesisleri ile görev sahasındaki muhtelif hizmet binaları ve tesislerin, bu 

yönergede belirlenen yetki sınırları kapsamında kalmak kaydıyla, etüt, plan, proje ve inşaatlarını yapmak 

veya yaptırmak, yapılacak olan iş ve işlemlere ait gerekli izin başvurularını yapmak ve sonuçlandırmak, 

g) Sorumluluk sahasında hat uzunluğu en fazla 1 (bir) kilometre ve hat çapı en fazla 400 mm olan 

kanalizasyon şebeke hatlarının etüt, plan, proje ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, 

ğ) Sorumluluk sahası içinde idarenin tasarrufunda bulunan atıksu toplama sistemlerinde fiziki 

kayıp ve kaçak oranını en aza indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak, hukuki ve idari işlemleri 

ilgili birimler ile koordineli olarak yürütmek. 

h) Sorumluluk sahası içinde su durum belgesi, bağlantı izin belgesi, bağlantı görüş belgesi ve 

benzeri, İdare tarafından görüş verilen altyapı projesine göre, gerçek veya tüzel kişiler tarafından 

yapılması gerekli işlerin, iznine uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek, gereğini yapmak ve birim 

görüşünü bildirmek, 

ı) MUSKİ sorumluluk sahasında İdare görüşü ve kontrolü haricinde yapılmış, atıksu bağlantı 

projesi veya imalatının tespiti için arazi ve bölge taramasında bulunarak, tespit edilen gerçek veya tüzel 

kişilere gereken tebligatı yapmak, MUSKİ atıksu kanalizasyon şebekesine bağlantı görüşünün alınması 

için gerekli işlemleri tamamlamak üzere süre vermek, görüş almak için müracaatta bulunmayan gerçek 

veya tüzel kişilere ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem yapmak, 

i) Yetki sahasındaki konular ile ilgili UKOME, AYKOME ve benzeri kuruluşlara bilgi vermek, 

raporlamak, görüş vermek, değişiklik önermek ve istişare ederek gereğini yapmak veya yaptırmak, 

j) Sorumluluk sahasında bulunan her türlü altyapı ve üstyapıların, Genel Müdürlükçe belirlenen 

veri modeline uygun şekilde CBS veri altlığı haline getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilgili birimle 

birlikte koordineli bir şekilde yapmak, güncel tutmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya 

yaptırmak.  

k) Daha sıhhatli ve kontrollü bir işletme sağlanması amacıyla, yol seviyesi altında kalan vana, 

vantuz ve rögar kapakları ile işletmede kullanılan diğer şebeke elemanları tespit edilerek, imkânlar 

dâhilinde bunları yol üst kotuna kadar yükseltilmesini sağlamak, 

l) İdarece yapılan Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi bakım onarım ve tamirat 

çalışmalarından sonra bozulan üst yapının tamiratının yapılmasını sağlamak, 

m) Daire başkanlığının ihtiyacı olan her türlü mal hizmet danışmanlık hizmet alımı ile yapım 

işleri kapsamında gerçekleştirilmesini istediği ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak veya 

hazırlatmak,  

n) İdarece yapılan Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi bakım onarım ve tamirat 

çalışmalarından sonra bozulan üst yapının tamiratının yapılmasını sağlamak, 

o) Şube Müdürlüğü’ne ait günlük, aylık ve yıllık faaliyet raporları ve performans programlarını 

düzenli olarak hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak, Şube Müdürlüğü ile ilgili tüm verilerin kayıt, 

kontrol ve muhafazası ile güncel tutulmasını sağlamak, 

ö) İdarenin stratejik planı doğrultusunda Daire Başkanlığının yıllık gelir-gider bütçesi ve yıllık 

yatırım planlarının hazırlanması için Şube Müdürlüğü ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak veya 

yapılmasını sağlamak, 

p) MUSKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri 

doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri 

yürütmek.  

r) Şube Müdürlüğü’ne bağlı personelin çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve 

verimlilik derecelerini belirleyerek verimli çalışmalarını sağlamak,   

s) Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerinin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata uygunluğunu 

sağlamak, 



ş) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde ilgili Daire Başkanına yardımcı olmak, 

gerektiğinde vekâlet etmek, 

t) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

u) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 

ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

ü) 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ve bağlı birimler ile 

ilgili harcamalarda gerçekleştirme yetkilisi olmak, tahakkuk, verilen emirleri ve bunlara bağlı evrakları 

inceleyerek onaylamak, 

v) Daire Başkanlığının mali yönetimi ve kontrolünü yapmak ve/veya yaptırmak, 

y) Şube Müdürlüğü bünyesinde; kullanılan bütün araçların, aylık ve yıllık periyodik bakımlarının, 

arızaların bakım ve onarım hizmetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, çalışma talimatları ve diğer 

talimatlar vb. mevzuata uygun olarak günün her saatinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili birime 

bildirmek, 

z) Şube Müdürlüğü’nde çalışan personelin, kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmelerini 

sağlamak, 

aa) Şube Müdürlüğü’nde çalışan personelin, İdarenin etkinliklerine katılımını sağlamak, 

bb) Şube Müdürlüğü’nde çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim talebinde 

bulunmak, 

cc) Şube Müdürlüğü’ne bağlı personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde 

sonuçlanmasını sağlamak, faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak 

gecikme ve aksamalara meydan vermeden uygulanmasını sağlamak,  

çç) Şube Müdürlüğü’nde çalışan personelin emniyet tedbirlerini almasını sağlamak, 

kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve cihazların gerekli 

bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

dd) Şube Müdürlüğü’nde çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu 

malzeme, giyim ve kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını 

sağlamak, 

ee) Şube Müdürlüğü’nde çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesailerinin takibi ile 

etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini 

ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak 

ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

ff) Şube Müdürlüğü’ne ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli 

bir şekilde kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

gg) Şube Müdürlüğü’ne ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve 

muhafaza etmek, Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve 

izni olmaksızın hiçbir kişi veya kuruluşa vermemek, 

ğğ) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçlarını 

tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

hh) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici 

önleyici faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili 

düzeltici/önleyici faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

ıı) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

ii) İdarenin etkinliklerine katılmak, 



jj) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

kk) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

ll) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri 

yürütmek, 

mm) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak 

ve yaptırmakla yükümlüdür.  

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri:  

a) Daire Başkanına bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer 

görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Daire Başkanı izinli veya raporlu olduğunda Daire Başkanlığı’na vekâlet etmek, 

ç) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

d) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

e) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar 

f) Atıksu Bölge Şube Müdürü görev ve yetkileri kapsamında Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma 

Daire Başkanı’ndan emir alır, 

g) Atıksu Bölge Şube Müdürü yapacakları tüm işlerde Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire 

Başkanı’na karşı sorumludur, 

ğ) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

h) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

ı) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

i) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

j) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

k) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

l) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Diğer Daire Başkanlıklarının Müdürlüğün işlemlerini ilgilendiren bölümleri ve Daire 

Başkanlığına bağlı diğer Müdürlükler ile iş ilişkisi kurar 

 

 

 

 



İdari ve Teknik Hizmetler Şefi 

Madde 32- İdari ve Teknik Hizmetler Şefinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

İdari ve Teknik Hizmetler Şefi 

2.Temel Görevi:  

a) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğünün tüm yazışmaları ve evrak akışını, birin faaliyet raporlarını, 

performans programlarını ve iç kontrol eylem planlarını aksamadan yürütülmesini sağlamak, 

b) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğünün ait her türlü evrak kayıt işlemleri ile tüm evrakın ilgili 

birimlere zimmetle teslimini yapmak, 

c) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğünün ait her türlü mali yönetimi ve kontrolü işlerini yürütmek, 

ç) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğünün bünyesindeki bütün personellerin izin, rapor, puantaj vb. 

bilgilerin kayıt altına alınarak takibini yapmak, 

d) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü bünyesinde alınacak ve yapılacak hizmetler için ihtiyaçları 

tespit etmek, ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili Teknik Şartnameleri oluşturmak ve ihtiyaç olan malzemelerin 

veya hizmetin temin edilmesini sağlamak, 

e) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü bünyesinde acil olarak yapılması gereken kanalizasyon ve 

yağmur suyu şebekelerinin yapımı için ihtiyaca göre gerekli fizibilite raporunu hazırlayarak, etüd, plan ve 

proje çalışmaları için ilgili Şube Müdürlüğü’ne bildirmek. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü’dür 

4.Emir alacağı makam: 

 Şube Müdürü’dür. 

5.Görev ve Yetkileri:  

İdari ve Teknik Hizmetler Şef’in görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü bünyesinde; alınacak malzemenin/hizmetin Bölge Şeflikleri ile 

koordinasyonlu olarak ihtiyaç miktarlarının tespitinin yapmak ve/veya yaptırmak, 

b) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü görev alanında kullanılacak malzemelerin ve hizmetlerin vs. 

satın alınması için teknik şartname, yaklaşık maliyet v.b çalışmaların yapılması, gerekli ihale ve satın alma 

evraklarının düzenlenmesi, satın alınması ve satın alınan malzemelerin uygunluğunun kontrol edilmesini 

sağlamak, 

c) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü ait günlük, aylık ve yıllık faaliyet raporları ve performans 

programlarını düzenli olarak hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,  

ç) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü ile ilgili tüm verilerin kayıt, kontrol ve muhafazası ile güncel 

tutulmasını sağlamak, 

d) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğüne ait çalışmaların ilgili şube şeflikleri ile koordinasyonu 

yaparak yayımlanması için ilgili birime bildirmek, 

e) Sorumluluk sahası içinde kalan bölgelerin kanalizasyon ve yağmursuyu ihtiyaçlarını belirlemek 

ve bu doğrultuda her türlü plan – proje çalışmasını yapmak veya yapılmasına yardımcı olmak, 

f) İdarenin stratejik planı doğrultusunda Daire Başkanlığının yıllık gelir-gider bütçesi ve yıllık 

yatırım planlarının hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak, 

g) MUSKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri 

doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri 

yürütmek.  

ğ) Şefliğe bağlı personelin çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik 

derecelerini belirleyerek verimli çalışmalarını sağlamak,   

h) Şefliğe bağlı birimlerinin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata uygunluğunu sağlamak, 



ı) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

i) Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 

ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

j) 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ve bağlı birimler ile 

ilgili harcamalarda tahakkuk, verilen emirleri ve bunlara bağlı evrakları inceleyerek onaylamak ve 

gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine sunmak, 

k) Daire Başkanlığının mali yönetimi ve kontrolünü yapmak ve/veya yaptırmak, 

l) Şefliğe bağlı çalışan personelin, kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmelerini sağlamak, 

m) Şefliğe bağlı çalışan personelin, İdarenin etkinliklerine katılımını sağlamak, 

n) Şefliğe bağlı çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim talebinde bulunmak, 

o) Şefliğe bağlı personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlamak, 

faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak gecikme ve aksamalara 

meydan vermeden uygulanmasını sağlamak,  

ö) Şefliğe bağlı çalışan personelin emniyet tedbirlerini almasını sağlamak, kullanımlarına verilen 

demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve cihazların gerekli bakımlarını yaptırmak 

ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

p) Şefliğe bağlı çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, 

giyim ve kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlamak, 

r) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğün’de çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesailerinin 

takibi ile etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik 

derecelerini ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine 

bağlı kalmak ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

s) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğüne ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden 

evrakların düzenli bir şekilde kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

ş) Gelen talep ve şikâyetlerin incelenmesini sağlamak, 

t) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğüne ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı 

tanzim ve muhafaza etmek, Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel 

Müdürlüğün emir ve izni olmaksızın hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

u) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçlarını 

tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

ü) Birimini ilgilendiren konularda ilgililerle işbirliği yapmak, 

v) Yapımı düşünülen tesisler için arazi etütleri yapmak, kanalizasyon ve yağmur suyu projelerini 

kontrol ve muhafaza etmek, 

y) Şube Müdürlüğü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliği tarafından üzerinde çalışılması gereken 

konuları incelemek, en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlamak, gecikme ve aksamalara meydan vermeden 

uygulamasını sağlamak, 

z) Teknik incelemelerde bulunarak Kuruma yararlı teknik gelişmeleri takip edip uygulanmasını 

sağlamak, 

aa) Çevre düzenlenmesi ve peyzaj uygulama projelerinin çizimi yerinde kontrolünü yapmak, 

bb) 6360 sayılı yasa ile Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanan İlk Kademe Belediyelerinin ve 

mahalle statüsüne giren köyler ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen talepler doğrultusunda kanalizasyon ve 

yağmur suyu şebeke hatları ile atıksu arıtma tesisi ihtiyaçlarını incelemek, arazi etütlerini yapmak ve proje 

altlıklarını hazırlamak, 

cc) Kullandığı sistem dökümanlarının güncelliğinin sağlanmasını takip etmek. 



çç) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici 

önleyici faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak. 

dd) Birimi ile ilgili düzeltici/önleyici faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak 

ee) Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını muhafaza etmek, 

ff) Yapılan çalışmaların imara ve projeye uygunluklarını kontrol etmek, 

gg) İdarenin ihtiyaç duyduğu haritaların yapılmasında ve harita çıktılarının verilmesinde aktif 

olarak görev almak, 

ğğ) Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı şebeke talebinde bulunan vatandaşın bilgilendirilmesini 

yapmak, 

hh) Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı şebeke projesi olmayan bölgelerde mühendislerle ortak 

çalışma yaparak projeler hazırlamak/hazırlatmak, 

ıı) Gelen kanalizasyon şebeke evrakların işlemlerini tamamlayarak arşivlenmesini sağlamak, 

ii) Sorumluluk sahası içinde kalan bölgelerin kanalizasyon ve yağmur suyu plan – proje 

çalışmasını yapmak veya yaptırmak, 

jj) İşletme ömrünü tamamlayan ve çok sık arıza yapan kanalizasyon şebekelerinin, ıslah 

projelerinin hazırlanması için keşif yaparak proje ekibine altlık oluşturmak, 

kk) Atıksu Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezlerinde ki mekanik,elektrik-elektronik ve otomasyon 

işlerinin sağlıklı ve verimli yürütülmesini sağlamak, mekanik, elektronik ve otomasyon ile ilgili arıza ve 

aksaklıkları ilgili birime bildirerek onarım süreci takiplerini yapmak, 

ll) Atıksu Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezlerinde ki mekanik ve elektriksel arızaların giderilmesi, 

ekipman ve enstrümanların mekaniksel ve elektriksel servis ve bakımlarının yapılmasını veya 

yaptırılmasını sağlamak, 

mm) Mekanik ve Elektriksel bakım planlarını yapmak ve gerçekleşme durumlarını denetlemek, 

nn) Mekanik ve elektriksel yedek parçaların zamanında temini ve depolanması için gerekli tüm 

planlamayı ve çalışmayı ilgili birim ile yapmak, 

oo) Proje çalışması yapılacak alanların yol durumlarını incelemek, 

öö) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğünde; görev alanında kullanılacak malzemelerin ve hizmetlerin 

vs. satın alınması için yaklaşık maliyet çalışmalarının yapılması, gerekli ihale ve satın alma evraklarının 

düzenlenmesi, satın alınması ve satın alınan malzemelerin uygunluğunun kontrol edilmesini yapmak, 

pp) 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu uyarınca, Müdürlüğü ile ilgili harcamalarda 

tahakkuk ve verilen emirleri ve bağlı evrakları düzenleyerek harcama yetkilisine sunmak, 

rr) Mesleki Yeterlilik, Vinç Operatörlük vb  belgelerde belirtilen meslek ve görevlere  ilişkin 

işleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütün birimlerde yapmak, 

ss) Ehliyet sınıfı yeterliliği dahilinde Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütün araçları 

kullanmak, 

şş) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

tt) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

uu) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

üü) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

vv) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Şef ve Şube Müdürü tarafından verilecek diğer 

görevleri yürütmek, 

yy) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak 

ve yaptırmakla yükümlüdür.  

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Şube Müdürüne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer 

görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 



b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

ç) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur,  

d) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,  

e) İdari ve Teknik Hizmetler Şefi görev ve yetkileri kapsamında Daire Başkanı ve Şube 

Müdüründen emir alır, 

f) İdari ve Teknik Hizmetler Şefi yapacakları tüm işlerden Şube Müdürüne karşı sorumludur, 

g) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

ğ) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

h) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ı) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

i) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

j) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

k) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Şube Müdürlükleri, Daire Başkanlığı ve diğer Daire Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlükleri ve 

birimler ile görevleri dâhilinde iş ilişkisi kurar. 

 

 

İdari Hizmetler Personeli 

Madde 33- İdari Hizmetler Personelinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir.  

1.Unvanı:  

İdari Hizmetler Personeli’dir. 

2.Temel Görevi:  

a) Atıksu Arıtma Şube Müdürü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şeflinin sekretaryasını ve muhasebe 

işlemlerini, tüm yazışmalar ile evrak akışının aksamadan yürütülmesini sağlamak,  

b) Şube Müdürlüğü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefline ait her türlü evrak kayıt işlemleri ile tüm 

evrakın ilgili birimlere zimmetle teslimini yapmak, 

c) Şube Müdürlüğü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliği bünyesindeki bütün personellerin izin, 

rapor, puantaj vb. bilgilerin kayıt altına alınarak takibini yapmak,  

3.Kuruluş içindeki yeri:  

İdari ve Teknik Hizmetler Şefliği’dir. 

4.Emir alacağı makam:  



İdari ve Teknik Hizmetler Şefidir. 

5.Görev ve Yetkileri:  

İdari Hizmetler Personeli’nin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Şube Müdürlüğü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliği sekretaryası ile ilgili tüm iş ve işlemeleri 

yürütmek, 

b) Şube Müdürlüğünün ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliği tüm evrak ve yazışma işlemlerinin 

aksatmadan yürütülmesini sağlamak,  

c) Şube Müdürlüğü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliğine ait her türlü iç ve dış yazışmalar 

yapmak ve evrakların takibini sağlamak, 

ç) Şube Müdürlüğü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliğine  gelen ve dışarıya giden evrakların 

kayıt, dağıtım ve gönderme işlemlerini kanun, yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre yapmak, 

d) Yıl sonlarında kaydı tutulan defterlerin onayını yaptırmak, 

e) Daire içinde yazışmalarda gizlilik gerektiren evrakları gizli zimmet defteri karşılığı vermek, 

f) Şube Müdürlüğü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliği ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve 

demirbaş eşyayı tanzim ve muhafaza etmek, yazışmalar yapmak, gelen ve giden evrakın düzenli bir 

şekilde kayıt altına alınarak arşivlenmesini sağlamak,  

g) Şube Müdürlüğü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliği ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve 

örneklerini Şube Müdürünün emir ve izni olmaksızın hiçbir kişi veya kuruluşa vermemek, 

ğ) Şube Müdürlüğü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliğinin yıllık çalışmalarının kayıtlarının 

tutulmasını sağlamak, istatistik yapmak, değerlendirerek gerekli iyileştirmeleri planlamak, 

h) Şube Müdürlüğü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliği’ne ait günlük, aylık ve yıllık faaliyet 

raporları ve performans programlarını düzenli olarak hazırlamak ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliğine 

sunmak, Şube Müdürlüğü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliği  ile ilgili tüm verilerin kayıt, kontrol ve 

muhafazası ile güncel tutulmasını sağlamak, 

ı) Daire Başkanlığına ait yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde sorumluluk alanında bulunan 

ruhsat, izin belgesi vb. evrakları düzenlemek, 

i) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca tahakkuk ve verilen emirleri ve 

buna bağlı evrakı düzenleyerek gerçekleştirme görevlisine sunmak ve sisteme girişlerini yapmak, 

j) Kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı korumak ve korunmasını sağlamak, araç ve cihazların 

gerekli bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

k) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak,  

l) Sorumlulukları altındaki bölgenin temizliklerini yapmak, 

m) İdarenin stratejik planı doğrultusunda Daire Başkanlığının yıllık gelir-gider bütçesi ve yıllık 

yatırım planlarının hazırlanması için Şube Müdürlüğü ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak, 

n) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde İdari ve Teknik Hizmetler Şefliğine yardımcı 

olmak,  

o) Şube Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek 

ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

ö) Şube Müdürlüğü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliğinin mali yönetimini ve kontrolünü 

yapmak, 

p) Şube Müdürlüğü’nde çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu 

malzeme, giyim ve kuşamlarının ilgili Daire Başkanlığı tarafından temin edilmesi akabinde ivedi ile 

dağıtımının yapılmasını sağlamak, 

r) Şube Müdürlüğü’nde çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesailerinin sisteme 

girişlerini ve kontrollerini yapmak, 



s) Herhangi bir nedenle tahakkuk birimine ulaşan abonelerin talep ve şikayetlerinin 

değerlendirilmesi öncesinde, T.C. Kimlik numarası, telefon, adres ve e-posta bilgilerinin sisteme 

girilmesini sağlamak, 

ş) Tahakkuk servisi tarafından yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde arşivlenmesini 

sağlamak, 

t) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

u) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

ü) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

v) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

y) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Şef ve Şube Müdürü tarafından verilecek diğer 

görevleri yürütmek, 

z) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve 

yaptırmakla yükümlüdür.  

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) İdari ve Teknik Hizmetler Şefliğine bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile 

kendisine verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) İdari Büro Personeli görev ve yetkileri kapsamında İdari ve Teknik Hizmetler Şefliğinden emir 

alır, 

d)İdari Büro Personeli yapacakları tüm işlerden İdari ve Teknik Hizmetler Şefliğine karşı 

sorumludur, 

e) Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten sorumludur.  

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri: Şube Müdürü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliğinin  işlemlerini ilgilendiren 

bütün işlerin takibi esnasında gerekli iç ve dış birimler ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

 

 



Teknik Hizmetler Personeli 

Madde 34- Teknik Hizmetler Personelinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir.  

1.Unvanı:  

Teknik Hizmetler Personeli’dir. 

2.Temel Görevi:  

a) Daire Başkanlığının vizyon, misyon ve ilkelerine uygun olarak stratejik plan yapılmasına 

yardımcı olmak, 

b) Daire Başkanlığı bünyesinde alınacak ve yapılacak hizmetler için ihtiyaçları tespit etmek, 

ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili Teknik Şartnameleri oluşturmak ve ihtiyaç olan malzemelerin veya 

hizmetin temin edilmesini sağlamak, 

c) Daire Başkanlığı bünyesinde acil olarak  yapılması gereken kanalizasyon ve yağmur suyu 

şebekelerinin yapımı için ihtiyaca göre gerekli fizibilite raporunu hazırlayarak, etüd, plan ve proje 

çalışmaları için ilgili Şube Müdürlüğü’ne bildirmek  

ç) Daire Başkanlığına ait her türlü iç ve dış yazışmaları, bilgi ve belge taleplerini temin etmek ve 

takibini yapmak, 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

İdari ve Teknik Hizmetler Şefliği’dir.. 

4.Emir alacağı makam: 

İdari ve Teknik Hizmetler Şefi’dir.. 

5.Görev ve Yetkileri:  

Teknik Hizmetler Personeli’nin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Sorumluluk sahası içinde kalan bölgelerin kanalizasyon ve yağmursuyu ihtiyaçlarını belirlemek 

ve bu doğrultuda her türlü plan – proje çalışmasını yapmak veya yapılmasına yardımcı olmak, 

b) Biriminde bulunan personeli hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin 

verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek, 

c) Biriminin yıllık çalışmalarının kayıtlarının tutulmasını sağlamak, istatistik yapmak, 

değerlendirerek gerekli iyileştirmeleri planlamak, 

ç) Biriminin yıllık çalışma planları ve çalışma raporlarını hazırlamak, yıllık çalışma sunumlarını 

hazırlamak ve sunmak, 

d)Stratejik planı hazırlamak, gerekirse revize etmek ve stratejik hedeflerin gerçekleştirmek için 

planlar yapmak, 

e) Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 

Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak, eğitim ve toplantılara 

katılımı sağlamak, 

f) Birimini ilgilendiren konularda ilgililerle işbirliği yapmak, 

g) Yapımı düşünülen tesisler için arazi etütleri yapmak, kanalizasyon ve yağmur suyu projelerini 

kontrol ve muhafaza etmek, 

ğ) Şube Müdürlüğü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliği tarafından üzerinde çalışılması gereken 

konuları incelemek, en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlamak, gecikme ve aksamalara meydan vermeden 

uygulamasını sağlamak, 

h) Teknik incelemelerde bulunarak Kuruma yararlı teknik gelişmeleri takip edip uygulanmasını 

sağlamak, 

ı) Çevre düzenlenmesi ve peyzaj uygulama projelerinin çizimi yerinde kontrolünü yapmak, 

i) 6360 sayılı yasa ile Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanan İlk Kademe Belediyelerinin ve 

mahalle statüsüne giren köyler ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen talepler doğrultusunda kanalizasyon ve 

yağmur suyu şebeke hatları ile atıksu arıtma tesisi ihtiyaçlarını incelemek, arazi etütlerini yapmak ve proje 

altlıklarını hazırlamak, 



j) Kullandığı sistem dökümanlarının güncelliğinin sağlanmasını takip etmek. 

k) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak. 

l) Birimi ile ilgili düzeltici/önleyici faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak 

m) Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını muhafaza etmek, 

n) Yapılan çalışmaların imara ve projeye uygunluklarını kontrol etmek, 

o) İdarenin ihtiyaç duyduğu haritaların yapılmasında ve harita çıktılarının verilmesinde aktif 

olarak görev almak, 

ö) Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı şebeke talebinde bulunan vatandaşın bilgilendirilmesini 

yapmak, 

p) Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı projelerini dijital ortamda yönetmeliklere uygun olarak 

hazırlamak, 

r) Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı hatlarına ait bilgileri sayısal ortamda bilgisayara 

yüklemek, 

s) Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı şebeke projesi olmayan bölgelerde mühendislerle ortak 

çalışma yaparak projeler hazırlamak, 

ş) Uygulama projelerini ilgili Şube Müdürlüğü’ne sunmak, 

t) Gelen kanalizasyon şebeke evrakların işlemlerini tamamlayarak arşivlemek, 

u) Sorumluluk sahası içinde kalan bölgelerin kanalizasyon ve yağmur suyu plan – proje 

çalışmasını yapmak veya yapılmasına yardımcı olmak, 

ü) İşletme ömrünü tamamlayan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ıslah projelerinin 

hazırlanmasına yardımcı olmak, 

v) İşletme ömrünü tamamlayan ve çok sık arıza yapan kanalizasyon şebekelerinin, ıslah 

projelerinin hazırlanması için keşif yaparak proje ekibine altlık oluşturmak, 

y) Atıksu Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezlerinde ki mekanik,elektrik-elektronik ve otomasyon 

işlerinin sağlıklı ve verimli yürütülmesini sağlamak, mekanik, elektronik ve otomasyon ile ilgili arıza ve 

aksaklıkları ilgili birime bildirerek onarım süreci takiplerini yapmak, 

z) Atıksu Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezlerinde ki mekanik ve elektriksel arızaların giderilmesi, 

ekipman ve enstrümanların mekaniksel ve elektriksel servis ve bakımlarının yapılmasını veya 

yaptırılmasını sağlamak, 

aa) Mekanik ve Elektriksel bakım planlarını yapmak ve gerçekleşme durumlarını denetlemek, 

bb) Mekanik ve elektriksel yedek parçaların zamanında temini ve depolanması için gerekli tüm 

planlamayı ve çalışmayı ilgili birim ile yapmak, 

cc) Proje çalışması yapılacak alanların yol durumlarını incelemek, 

çç) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde Şube Müdürüne yardımcı olmak, 

dd) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğünde; görev alanında kullanılacak malzemelerin ve hizmetlerin 

vs. satın alınması için yaklaşık maliyet çalışmalarının yapılması, gerekli ihale ve satın alma evraklarının 

düzenlenmesi, satın alınması ve satın alınan malzemelerin uygunluğunun kontrol edilmesini yapmak, 

ee) 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu uyarınca, Müdürlüğü ile ilgili harcamalarda 

tahakkuk ve verilen emirleri ve bağlı evrakları düzenleyerek harcama yetkilisine sunmak, 

ff) Mesleki Yeterlilik, Vinç Operatörlük vb  belgelerde belirtilen meslek ve görevlere  ilişkin 

işleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütün birimlerde yapmak, 

gg) Ehliyet sınıfı yeterliliği dahilinde Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütün araçları 

kullanmak, 

ğğ) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

hh) İdarenin etkinliklerine katılmak, 



ıı) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

ii) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

jj) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Şef ve Şube Müdürü tarafından verilecek diğer 

görevleri yürütmek, 

kk) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak 

ve yaptırmakla yükümlüdür.  

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) İdari ve Teknik Hizmetler Şefliği’ne  bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile 

kendisine verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Teknik Hizmetler Personeli görev ve yetkileri kapsamında Şube Müdürü ve İdari ve Teknik 

Hizmetler Şefin’den emir alır, 

d) Teknik Hizmetler Personeli yapacakları tüm işlerden Şube Müdürüne ve İdari ve Teknik 

Hizmetler Şefin’e karşı sorumludur, 

e) Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten sorumludur.  

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Şube Müdürü ve İdari ve Teknik Hizmetler Şefliğinin işlemlerini ilgilendiren bütün işlerin takibi 

esnasında gerekli iç ve dış birimler ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

Araç ve Makine İkmal Sorumlusu 

Madde 35- Araç ve Makine İkmal Sorumlusu’nun görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Araç ve Makine İkmal Sorumlusu’dur. 

2.Temel Görevi:  

Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılan bütün araçların, aylık ve yıllık periyodik bakımlarının, 

arızaların, bakım ve onarım hizmetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, çalışma talimatları ve diğer 



talimatlar vb. mevzuata uygun olarak günün her saatinde yürütülmesini sağlamak, ilgili birime bildirmek 

ve ilgili birim ile koordineli çalışmak 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Şube Müdürü’dür 

4.Emir alacağı makam:  

İdari ve Teknik Hizmetler Şefi ve bağlı Şube Müdürü’ dür. 

5.Görev ve Yetkileri:  

Araç ve Makine İkmal Sorumlusu görev ve yetkileri şunlardır. 

a) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü hizmetleri için ihtiyaç duyulan her türlü araç ve iş makinelerinin 

kiralama işlemlerini yapmak, hizmetin şartnamesine uygun verilmesini kontrol ve takip ederek 

sonuçlandırılmasını sağlamak, 

b) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü’ne ait iş makinelerinin ve araçlarının, binek otolarının, 

kamyonların, minibüslerin, otobüslerin, kamyonetlerin, atölyede bulunan tesisat, makine ve teçhizatların 

bakımı ve onarımlarının imkânlar dâhilinde yapılarak aktif hale getirilmesi işlemlerinin yapılması ve 

kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

c) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü birimlerinde kullanılacak akaryakıt (mazot, benzin, fuıl-oıl, 

doğalgaz vb) ihtiyaç ve kullanımının takibini yapmak, 

ç) Araçları trafik sigortası, kasko, fenni muayene ve eksoz muayenelerinin zamanında yaptırılması 

işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak 

d) Araç, makine ve teçhizat arızalarının en kısa zamanda giderilmesini sağlamak, 

e) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü’ne ait araçların ve iş makinelerinin planlı ve arızi bakımlarının 

yapılması ve kayıtlarının tutulması işlemlerinin yapılmasını, arızalı olduğu bildirilen araç ve iş 

makinelerinin her türlü bakım ve onarımının yapılmasını kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını 

sağlamak, 

f) Malzeme kullanımlarındaki hataları engelleyici önlemler alınmasını sağlamak, 

g) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü bünyesindeki hizmet araçlarının şef ve tesis ve proses işletme 

sorumlularının taleplerine istinaden göreve çıkışlarını düzenlemek, 

ğ) Hizmet dışı bırakılacak veya hurdaya ayrılacak araç ve iş makinelerini ilgili birime bildirmek,  

h) Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü’ne ait araçları 237 Sayılı Taşıt Kanununa uygun olarak sevk ve 

idare etmek, 

ı) Herhangi bir trafik kazasında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

i) Araçların en ekonomik kullanılması için gerekli tedbirleri almak, takip ve kontrol etmek,  

j) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

k) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

l) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

m) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

n) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Şef ve Şube Müdürü tarafından verilecek diğer 

görevleri yürütmek, 

o) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve 

yaptırmakla yükümlüdür.  

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri:  

a) İdari ve Teknik Hizmetler Şefliği’ne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile 

kendisine verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 



c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Araç ve Makine İkmal Sorumlusu yapacakları tüm işlerden bağlı Şef ve Şube Müdürüne karşı 

sorumludur, 

d) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 

e) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

f) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

g) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

ğ) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

h) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

ı) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri: Birim bünyesindeki diğer servis çalışanları ve diğer daire başkanlığındaki aynı 

birim çalışanları ile iş ilişkisi kurar. 

 

Hizmetli 

Madde 36- Hizmetlinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Hizmetli 

2.Temel Görevi:  

Bölge Müdürlüğü’nün temizliğini yapmak ve birimlerin çay hizmetlerini yürütmek. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü 

4.Emir alacağı makam:  

İdari ve Teknik Hizmetler Şefliği 

5.Görev ve Yetkileri:  

Hizmetli’nin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Şube Müdürlüğü bünyesindeki tüm birimlerin talimatlar doğrultusunda günlük, aylık ve diğer 

periyodik temizliklerini yapmak, 

b) Şube Müdürlüğü bünyesindeki tuvalet, lavabolar ve mutfaktaki sarf malzemelerinin teminini ve 

kullanımını kontrol etmek, 

c) Şube Müdürlüğü çalışanlarının sıcak içecek hizmetlerini yürütmek, 

ç) Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan mutfağın, çay ocağının, buzdolabı, ocak, evye, dolap ve 

diğer donanımların temiz ve verimli bir şekilde kullanılarak işletilmesini sağlamak, 

d) Çalıştığı ortamın her türlü temizlik ve hijyenini sağlamak, biriken çöplerin tahliyesini ve 

temizlenmesini sağlamak, 

e) İşletmedeki ürünlerin temiz ve sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için raf ve bekleme sürelerine 

uygun bir şekilde ürünleri kontrol etmek, 



f) Kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı korumak ve korunmasını sağlamak, araç ve cihazların 

gerekli bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

g) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak,  

ğ) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

h) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

ı) Sorumlulukları altındaki bölgenin temizliklerini yapmak, 

i) Çalışma talimatları içeriğine uygun çalışmak ve çalışılmasını sağlamak, 

j) Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda 

Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirmek, eğitim ve toplantılara katılmak. 

k) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

l) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

m) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Formen, Şef ve Şube Müdürü tarafından 

verilecek diğer görevleri yapmak, 

n) Yukarıda sayılan görevlerini ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir 

şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür,  

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) İdari ve Teknik Hizmetler Şefliğine bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile 

kendisine verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Hizmetli görev ve yetkileri kapsamında Şube Müdüründen ve birim şefinden emir alır, 

d) Hizmetli yapacakları tüm işlerden Şube Müdürüne ve birim şefine karşı sorumludur,  

e) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri: Birim bünyesindeki diğer servis çalışanları ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

 

 

 



Atıksu Arıtma Tesisler Şefi 

Madde 37- Atıksu Arıtma Tesisler Şef’i görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Atıksu Arıtma Tesisler Şefi 

2.Temel Görevi:  

Sorumluluk sahasında ki Arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının Çevre Kanunu ve ilgili yasal 

mevzuatlarına uygun olarak işletilmesi, arıtılması ve deşarjından sorumludur. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü 

4.Emir alacağı makam:  

Şube Müdürü 

5.Görev ve Yetkileri:   

Atıksu Arıtma Tesisler Şefi’nin görev yetkileri şunlardır; 

a) Sorumluluk sahası içindeki atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz deşarj yapılarını, 

ilgili mevzuata uygun şekilde işletmek ile bu tesislerdeki ekipmanlar ve otomasyon sistemleri için her 

türlü periyodik ve dinamik koruyucu bakım, onarımı yapmak veya yaptırmak ve gerekli görüldüğünde 

yenilemesinin yapılması için talepte bulunmak, sorumluluk sahasında bulunan bu sistemlerin çevreye olan 

etkilerini azaltmak adına çalışmalar yürütmek, meteorolojik ve iklim değişikliğini takip ederek gerekli 

tedbirleri almak, 

b) Sorumluluk sahası içinde oluşan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ilgili mevzuata uygun bir 

şekilde bertaraf işlemlerini, geri kazanım için araştırma çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının sağlanmasını ve enerji verimliliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, yetki sahasındaki 

konularda gerekli araştırma ve geliştirme işlemlerini yürütmek 

c) Kurulu, yeni yapılan veya yapılacak olan atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz 

deşarj yapılarını, devir alarak işletmek, yetki sahasında bulunan mevcut sistemlerin kapasite artırımı veya 

proses değişikliğine ilişkin ihtiyaçlarını belirleyerek projelendirilmesi ve yapımı için ilgili birimler ile 

koordineli çalışmak, 

ç) Atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz deşarj yapılarının inşaat ve montaj 

safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, birim görüşünü bildirmek ile plan ve 

programların gerektiğinde revize edilmesi ve gerçekleştirilmesi konusunda ilgili birimler ile koordineli 

çalışmak,  

d) Sorumluluk sahasında hat uzunluğu en fazla 1 (bir) kilometre ve hat çapı en fazla 400 mm olan 

kanalizasyon şebeke hatlarının etüt, plan, proje ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, 

e) Sorumluluk sahasındaki VÇİB almış resmi ve özel tüm vidanjörlerin ilgi yönerge kapsamında 

takiplerini yapmak. 

f) Su durum belgesi, bağlantı izin belgesi, bağlantı görüş belgesi ve benzeri, İdare tarafından görüş 

verilen altyapı projesine göre, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılması gerekli işlerin, iznine uygun 

yapılıp yapılmadığını denetlemek, gereğini yapmak ve birim görüşünü bildirmek, 

g) Yetki sahasındaki konular ile ilgili UKOME, AYKOME ve benzeri kuruluşlara bilgi vermek, 

raporlamak, görüş vermek, değişiklik önermek ve istişare ederek gereğini yapmak veya yaptırmak, 

ğ) Sorumluluk sahasında bulunan her türlü altyapı ve üstyapıların, Genel Müdürlükçe belirlenen 

veri modeline uygun şekilde CBS veri altlığı haline getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilgili birimle 

birlikte koordineli bir şekilde yapmak, güncel tutmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya 

yaptırmak.  

h) Daire başkanlığının ihtiyacı olan her türlü mal hizmet danışmanlık hizmet alımı ile yapım işleri 

kapsamında gerçekleştirilmesini istediği ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak  



ı) Sorumluluk alanına ait günlük, aylık ve yıllık faaliyet raporları ve performans programlarını 

düzenli olarak hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak, Şube Müdürlüğü ile ilgili tüm verilerin kayıt, 

kontrol ve muhafazası ile güncel tutulmasını sağlamak, 

i) İdarenin stratejik planı doğrultusunda Daire Başkanlığının yıllık gelir-gider bütçesi ve yıllık 

yatırım planlarının hazırlanması için Şube Müdürlüğü ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak, 

j) MUSKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri 

doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri 

yürütmek.  

k) Sorumluluğunda bulunan personelin çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve 

verimlilik derecelerini belirleyerek verimli çalışmalarını sağlamak,   

l) Sorumluluğunda bulunan bağlı birimlerinin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata 

uygunluğunu sağlamak, 

m) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

n) Şube Müdürlüğü  görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve 

tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek ve 

bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

o) 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ve bağlı birimler ile 

ilgili harcamalarda tahakkuk, verilen emirleri ve bunlara bağlı evrakları inceleyerek onaylamak, 

ö) Sorumluluk sahasında; kullanılan bütün araçların, aylık ve yıllık periyodik bakımlarının, 

arızaların bakım ve onarım hizmetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, çalışma talimatları ve diğer 

talimatlar vb. mevzuata uygun olarak günün her saatinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili birime 

bildirmek, 

p) Sorumluluğunda çalışan personelin, kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmelerini 

sağlamak, 

r) Sorumluluğunda çalışan personelin, İdarenin etkinliklerine katılımını sağlamak, 

s) Sorumluluğunda çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim talebinde bulunmak 

ş) Sorumluluğunda çalışan personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde sonuçlanmasını 

sağlamak, faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak gecikme ve 

aksamalara meydan vermeden uygulanmasını sağlamak,  

t) Sorumluluğunda çalışan personelin emniyet tedbirlerini almasını sağlamak, kullanımlarına 

verilen demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve cihazların gerekli bakımlarını 

yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

u) Sorumluluğunda çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, 

giyim ve kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlamak 

ü) Sorumluluğunda çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesailerinin takibi ile etkin ve 

verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, 

değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak ve 

disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

v) Şube Müdürlüğü’ne ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli 

bir şekilde kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

y) Şube Müdürlüğü’ne ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve 

muhafaza etmek, Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve 

izni olmaksızın hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

z) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçlarını 

tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 



aa) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici 

önleyici faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili 

düzeltici/önleyici faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

bb) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

cc) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

çç) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

dd) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

ee) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Şube Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri 

yürütmek, 

ff) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak 

ve yaptırmakla yükümlüdür.  

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Şube Müdürüne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer 

görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

ç) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur,  

d) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,  

e) Atıksu Arıtma Tesisler Şefi görev ve yetkileri kapsamında Şube Müdüründen emir alır, 

f) Atıksu Arıtma Tesisler Şefi yapacakları tüm işlerden Şube Müdürüne karşı sorumludur, 

g) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

ğ) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

h) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ı) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

i) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

j) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

k) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri: Bölge Sorumlusu, Şube Müdürlükleri, Daire Başkanlığı ve diğer Daire 

Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlükleri ve birimler ile görevleri dâhilinde iş ilişkisi kurar. 

 

 

 



Tesis İşletme ve Proses Sorumlusu 

Madde 38- Tesis İşletme ve Proses Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Tesis İşletme ve Proses Sorumlusu 

2.Temel Görevi:  

Arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının Çevre Kanunu ve ilgili yasal mevzuatlarına uygun olarak 

işletilmesi, arıtılması ve deşarjından sorumludur. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü 

4.Emir alacağı makam:  

Şef ve Şube Müdürü 

5.Görev ve Yetkileri:  

Tesis İşletme ve Proses Sorumlusu’nun görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Sorumluluk sahası içindeki atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz deşarj yapılarını, 

ilgili mevzuata uygun şekilde işletmek ile bu tesislerdeki ekipmanlar ve otomasyon sistemleri için her 

türlü periyodik ve dinamik koruyucu bakım, onarımı yapmak veya yaptırmak ve gerekli görüldüğünde 

yenilemesinin yapılması için talepte bulunmak, sorumluluk sahasında bulunan bu sistemlerin çevreye olan 

etkilerini azaltmak adına çalışmalar yürütmek, meteorolojik ve iklim değişikliğini takip ederek gerekli 

tedbirleri almak, 

b) Sorumluluk sahası içinde oluşan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ilgili mevzuata uygun bir 

şekilde bertaraf işlemlerini, geri kazanım için araştırma çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının sağlanmasını ve enerji verimliliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, yetki sahasındaki 

konularda gerekli araştırma ve geliştirme işlemlerini yürütmek,  

c) Kurulu, yeni yapılan veya yapılacak olan atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz 

deşarj yapılarını, devir alarak işletmek, yetki sahasında bulunan mevcut sistemlerin kapasite artırımı veya 

proses değişikliğine ilişkin ihtiyaçlarını belirleyerek projelendirilmesi ve yapımı için ilgili birimler ile 

koordineli çalışmak, 

ç) Atıksu arıtma tesislerini ve deşarj hatlarını, deniz deşarj yapılarının inşaat ve montaj 

safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, birim görüşünü bildirmek ile plan ve 

programların gerektiğinde revize edilmesi ve gerçekleştirilmesi konusunda ilgili birimler ile koordineli 

çalışmak,  

d) Sorumluluk sahasındaki VÇİB almış resmi ve özel tüm vidanjörlerin ilgi yönerge kapsamında 

takiplerini yapmak. 

e) Su durum belgesi, bağlantı izin belgesi, bağlantı görüş belgesi ve benzeri, İdare tarafından 

görüş verilen altyapı projesine göre, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılması gerekli işlerin, iznine 

uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek, gereğini yapmak ve birim görüşünü bildirmek, 

f) Yetki sahasındaki konular ile ilgili UKOME, AYKOME ve benzeri kuruluşlara bilgi vermek, 

raporlamak, görüş vermek, değişiklik önermek ve istişare ederek gereğini yapmak veya yaptırmak, 

g) Sorumluluk sahasında bulunan her türlü altyapı ve üstyapıların, Genel Müdürlükçe belirlenen 

veri modeline uygun şekilde CBS veri altlığı haline getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilgili birimle 

birlikte koordineli bir şekilde yapmak, güncel tutmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya 

yaptırmak.  

ğ) Daire başkanlığının ihtiyacı olan her türlü mal hizmet danışmanlık hizmet alımı ile yapım işleri 

kapsamında gerçekleştirilmesini istediği ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak  

h) Sorumluluk alanına ait günlük, aylık ve yıllık faaliyet raporları ve performans programlarını 

düzenli olarak hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak, Şube Müdürlüğü ile ilgili tüm verilerin kayıt, 

kontrol ve muhafazası ile güncel tutulmasını sağlamak, 



ı) İdarenin stratejik planı doğrultusunda Daire Başkanlığının yıllık gelir-gider bütçesi ve yıllık 

yatırım planlarının hazırlanması için Şube Müdürlüğü ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak , 

i) MUSKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri 

doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri 

yürütmek.  

j) Sorumluluğunda bulunan personelin çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve 

verimlilik derecelerini belirleyerek verimli çalışmalarını sağlamak,   

k) Sorumluluğunda bulunan bağlı birimlerinin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata 

uygunluğunu sağlamak, 

l) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

m) Şube Müdürlüğü  görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve 

tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek ve 

bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

n) 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ve bağlı birimler ile 

ilgili harcamalarda tahakkuk, verilen emirleri ve bunlara bağlı evrakları inceleyerek onaylamak, 

o) Sorumluluk sahasında; kullanılan bütün araçların, aylık ve yıllık periyodik bakımlarının, 

arızaların bakım ve onarım hizmetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, çalışma talimatları ve diğer 

talimatlar vb. mevzuata uygun olarak günün her saatinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili birime 

bildirmek, 

ö) Tesiste çalışan personelin, kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmelerini sağlamak, 

p) Tesiste çalışan personelin, İdarenin etkinliklerine katılımını sağlamak, 

r) Tesiste çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim talebinde bulunmak, 

s) Tesiste çalışan personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlamak, 

faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak gecikme ve aksamalara 

meydan vermeden uygulanmasını sağlamak,  

ş) Tesiste çalışan personelin emniyet tedbirlerini almasını sağlamak, kullanımlarına verilen 

demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve cihazların gerekli bakımlarını yaptırmak 

ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

t) Tesiste çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve 

kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlamak, 

u) Tesiste çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesailerinin takibi ile etkin ve verimli 

bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, 

değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak ve 

disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

ü) Şube Müdürlüğü’ne ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli 

bir şekilde kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

v) Şube Müdürlüğü’ne ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve 

muhafaza etmek, Başkanlığa ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve 

izni olmaksızın hiç bir kişi veya kuruluşa vermemek, 

y) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçlarını 

tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

z) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

aa) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  



bb) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

cc) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

çç) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

dd) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Şube Müdürü ve Şef tarafından verilecek diğer 

görevleri yürütmek, 

ee) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak 

ve yaptırmakla yükümlüdür.  

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Şef’e bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri 

zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

ç) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur,  

d) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,  

e) Tesis İşletme ve Proses Sorumlusu görev ve yetkileri kapsamında Atıksu Arıtma Tesisler Şef’in 

den emir alır, 

f) Tesis İşletme ve Proses Sorumlusu yapacakları tüm işlerden Atıksu Arıtma Tesisler Şef’ine 

karşı sorumludur, 

g) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

ğ) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

h) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ı) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

i) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

j) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

k) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri: Tesis İşletme ve Proses Sorumluları, Atıksu Arıtma Tesisler Şef’i, Şube 

Müdürlükleri, Daire Başkanlığı ve diğer Daire Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlükleri ve birimler ile 

görevleri dâhilinde iş ilişkisi kurar. 

 

 

 

 



Elektrik İşleri Personeli 

Madde 39- Elektrik İşleri Personelinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir.  

1.Unvanı:  

Elektrik İşleri Personeli 

2.Temel Görevi:  

Atıksu Arıtma Tesislerindeki ve atıksu terfi istasyonlarındaki elektrik-elektronik ve otomasyon 

işlerin sağlıklı, sürekli  ve verimli yürütülmesini sağlamak, 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü 

4.Emir alacağı makam:  

Tesis İşletme ve Proses Sorumlusu 

5.Görev ve Yetkileri:  

Elektrik İşleri Personeli’nin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Tesislerdeki ve terfi istasyonlarındaki elektrik-elektronik ve otomasyon işlerinin sağlıklı, 

sürekli ve verimli yürütülmesini sağlamak, 

b) Elektriksel arızaların giderilmesi, ekipman ve enstrümanların elektriksel servis ve bakımlarının 

yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, 

c) Elektriksel bakım planlarını yapmak ve gerçekleşme durumlarını denetlemek, 

ç) Elektriksel yedek parçaların zamanında temini ve depolanması için gerekli tüm planlamayı ve 

çalışmayı yapmak, 

d) Elektrik üretim ve tüketim değerlerinin günlük takibinin yapılmasını sağlamak, 

e) Elindeki verileri yorumlamak ve diğer personelle koordineli çalışmak, 

f) Biyogaz ve Enerji Kısmındaki ekipmanların çalışır durumda tutulmasını sağlamak, Tesis 

İşletme ve Proses Sorumlusunun, verdiği işleri zamanında ve talimatlara uygun yapmak, bakım planının 

uygulanmasına dair işleri takip etmek, 

g) Yapılan işleri günlük olarak kayıt defterine kaydetmek, ilgili formları doldurmak, talep edilen 

raporları günlük olarak Tesis İşletme ve Proses Sorumlusuna sunmak, 

ğ) Çalışmalarda kullanılacak malzemelerin kullanılmadan önce istenilen kriterlere uygunluğunu 

kontrol ederek montaj yapılmasını sağlamak. Uygun olmayan, hatalı ve kusurlu malzemelerin raporlarını 

tutarak ekip başına rapor etmek, 

h) Yapılan işleri günlük olarak kayıt defterine kaydetmek, ilgili formları doldurmak, talep edilen 

raporları günlük olarak Tesis İşletme ve Proses Sorumlusuna sunmak, 

ı) İhtiyaç duyulan yedek malzemeler konusunda Tesis İşletme ve Proses Sorumlusu önceden 

bilgilendirmek, 

i) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

j) Birimi ile ilgili bilgi, belge ve diğer dokümanların derlenmesini ve korunmasını sağlamak, 

k) Kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı kullanmak ve korumak, araç ve cihazların gerekli 

bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

l) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak, 

m) Çalışmalarda işe başlamadan önce İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin tedbirler ile trafik 

işaret, işaretçi ve levhalarının koyularak her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve 

kontrollerini yapmak, İş sağlığı ve güvenliği, trafik güvenliği, çalışma alanı güvenliği, kişisel koruyucu 

tedbirleri eksiksiz yerine getirmek.  

n) Çalışma Talimatlarına uygun çalışmak ve tehlike arz eden durumda çalışmayı bırakıp, 

uygunsuzluğu şef, sorumlu ve/ veya ekip başına rapor etmek, 



o) Arızaların giderilmesi esnasında iş emniyet tedbirlerini almak, iş güvenliği ve işçi sağlığı 

hususunda verilen eğitimlere riayet etmek ve emniyet tedbirlerine uymak, 

ö) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

p) Mesleki Yeterlilik, Vinç Operatörlük vb belgelerde belirtilen meslek ve görevlere ilişkin işleri 

Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütün birimlerde yapmak, 

r) Ehliyet sınıfı yeterliliği dahilinde Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütün araçları 

kullanmak, 

s) Sorumlulukları altındaki bölgenin temizliklerini yapmak, 

ş) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

t) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

u) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

ü) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

v) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bağlı bulunduğu amiri   tarafından verilecek 

diğer görevleri yürütmek, 

y) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve 

yaptırmakla yükümlüdür. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Tesis İşletme ve Proses Sorumlusunun bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile 

kendisine verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Elektrik İşleri Personeli görev ve yetkileri kapsamında Tesis İşletme ve Proses Sorumlusundan 

emir alır, 

d) Elektrik İşleri Personeli yapacakları tüm işlerden Tesis İşletme ve Proses Sorumlusuna karşı 

sorumludur, 

e) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 



7.İş İlişkileri: Mekanik İşleri Personeli ve tesislerde çalışan diğer personellerle görevleri 

dâhilinde iş ilişkisi kurar. 

 

Mekanik İşleri Personeli 

Madde 40- Mekanik İşleri Personelinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir.  

1.Unvanı:  

Mekanik İşleri Personeli 

2.Temel Görevi:  

Tesislerdeki ve terfi istasyonlarındaki mekanik işlerinin sağlıklı ve verimli yürütülmesini 

sağlamak 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü 

4.Emir alacağı makam:  

Tesis İşletme ve Proses Sorumlusu 

5.Görev ve Yetkileri:  

Mekanik İşleri Personeli’nin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Tesislerdeki ve terfi istasyonlarındaki mekanik işlerinin sağlıklı, sürekli ve verimli 

yürütülmesini sağlamak, 

b) Mekanik arızaların giderilmesi, ekipman ve enstrümanların elektriksel servis ve bakımlarının 

yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, 

c) Mekaniksel bakım planlarını yapmak ve gerçekleşme durumlarını denetlemek, 

ç) Mekanik yedek parçaların zamanında temini ve depolanması için gerekli tüm planlamayı ve 

çalışmayı yapmak, 

d) Elindeki verileri yorumlamak ve diğer personelle koordineli çalışmak, 

e) Yapılan işleri günlük olarak kayıt defterine kaydetmek, ilgili formları doldurmak, talep edilen 

raporları günlük olarak Tesis İşletme ve Proses Sorumlusuna sunmak, 

f) Çalışmalarda kullanılacak malzemelerin kullanılmadan önce istenilen kriterlere uygunluğunu 

kontrol ederek montaj yapılmasını sağlamak. Uygun olmayan, hatalı ve kusurlu malzemelerin raporlarını 

tutarak ekip başına rapor etmek, 

g) Yapılan işleri günlük olarak kayıt defterine kaydetmek, ilgili formları doldurmak, talep edilen 

raporları günlük olarak Tesis İşletme ve Proses Sorumlusuna sunmak, 

ğ) İhtiyaç duyulan yedek malzemeler konusunda Tesis İşletme ve Proses Sorumlusu önceden 

bilgilendirmek, 

h) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

ı) Birimi ile ilgili bilgi, belge ve diğer dokümanların derlenmesini ve korunmasını sağlamak, 

i) Kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı kullanmak ve korumak, araç ve cihazların gerekli 

bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

j) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak, 

k) Çalışmalarda işe başlamadan önce İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin tedbirler ile trafik işaret, 

işaretçi ve levhalarının koyularak her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve kontrollerini 

yapmak, İş sağlığı ve güvenliği, trafik güvenliği, çalışma alanı güvenliği, kişisel koruyucu tedbirleri 

eksiksiz yerine getirmek.  

l) Çalışma Talimatlarına uygun çalışmak ve tehlike arz eden durumda çalışmayı bırakıp, 

uygunsuzluğu şef, sorumlu ve/ veya ekip başına rapor etmek, 

m) Arızaların giderilmesi esnasında iş emniyet tedbirlerini almak, iş güvenliği ve işçi sağlığı 

hususunda verilen eğitimlere riayet etmek ve emniyet tedbirlerine uymak, 



n) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

o) Mesleki Yeterlilik, Vinç Operatörlük vb belgelerde belirtilen meslek ve görevlere ilişkin işleri 

Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütün birimlerde yapmak, 

ö) Ehliyet sınıfı yeterliliği dahilinde Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütün araçları 

kullanmak, 

p) Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun stratejik planın yapılmasını 

sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

r) Sorumlulukları altındaki bölgenin temizliklerini yapmak, 

s) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

ş) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

t) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

u) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

ü) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bağlı bulunduğu amiri   tarafından verilecek 

diğer görevleri yürütmek, 

v) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve 

yaptırmakla yükümlüdür. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Tesis İşletme ve Proses Sorumlusunun bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile 

kendisine verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür,  

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Mekanik İşleri Personeli görev ve yetkileri kapsamında Tesis İşletme ve Proses Sorumlusundan 

emir alır, 

d) Mekanik İşleri Personeli yapacakları tüm işlerden Tesis İşletme ve Proses Sorumlusuna karşı 

sorumludur, 

e) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  



Elektrik İşleri Personeli ve tesislerde çalışan diğer personellerle görevleri dâhilinde iş ilişkisi 

kurar. 

 

Arıtma İşçisi 

Madde 41- Arıtma İşçisinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Arıtma İşçisi 

2.Temel Görevi:  

Tesis ve Terfi istasyonlarını işletilmesi ile ilgili rutin görevleri yerine getirmek, 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü 

4.Emir alacağı makam:  

Tesis İşletme ve Proses Sorumlusu 

5.Görev ve Yetkileri:  

Arıtma İşçisi’nin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Tesis İşletme ve Proses Sorumlusu tarafından verilen işleri zamanında ve talimatlara uygun 

yapmak,  

b) Eksik malzemeleri Tesis İşletme ve Proses Sorumlusuna bildirmek, 

c) Arıza ve acil durumları Tesis İşletme ve Proses Sorumlusuna bildirmek, 

ç) Mesleki Yeterlilik, Vinç Operatörlük vb belgelerde belirtilen meslek ve görevlere ilişkin işleri 

Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütün birimlerde yapmak, 

d) Ehliyet sınıfı yeterliliği dahilinde Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütün araçları 

kullanmak, 

e) Yapılan işleri günlük olarak kayıt defterine kaydetmek, ilgili formları doldurmak, talep edilen 

raporları günlük olarak Tesis İşletme ve Proses Sorumlusuna sunmak, 

f) İhtiyaç duyulan yedek malzemeler konusunda Tesis İşletme ve Proses Sorumlusuna önceden 

bilgilendirmek, 

g) Çalışmalarda yapılan işleri günlük olarak kayıt defterine kaydetmek, ilgili formları doldurmak, 

talep edilen raporları günlük olarak Tesis İşletme ve Proses Sorumlusuna sunmak, 

ğ) İhtiyaç duyulan yedek malzemeler konusunda Tesis İşletme ve Proses Sorumlusuna önceden 

bilgilendirmek, 

h) Çalışmalarda kullanılacak malzemeleri tespit ederek ambarlardan temin etmek, Malzeme 

stoklarının sürekli takibi ile stok yedeklemesinin sürekliliğini sağlamak için gerekli malzemeleri 

amirinden talep etmek, 

ı) Çalışmalarda kullanılacak malzemelerin kullanılmadan önce istenilen kriterlere uygunluğunu 

kontrol ederek montaj yapılmasını sağlamak. Uygun olmayan, hatalı ve kusurlu malzemelerin raporlarını 

tutarak ekip başına rapor etmek, 

i) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

j) Birimi ile ilgili bilgi, belge ve diğer dokümanların derlenmesini ve korunmasını sağlamak, 

k) Kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı kullanmak ve korumak, araç ve cihazların gerekli 

bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

l) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak, 

m) Çalışmalarda işe başlamadan önce İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin tedbirler ile trafik 

işaret, işaretçi ve levhalarının koyularak her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve 

kontrollerini yapmak, İş sağlığı ve güvenliği, trafik güvenliği, çalışma alanı güvenliği, kişisel koruyucu 

tedbirleri eksiksiz yerine getirmek.  



n) Çalışma Talimatlarına uygun çalışmak ve tehlike arz eden durumda çalışmayı bırakıp, 

uygunsuzluğu şef, sorumlu ve/ veya ekip başına rapor etmek, 

o) Arızaların giderilmesi esnasında iş emniyet tedbirlerini almak, iş güvenliği ve işçi sağlığı 

hususunda verilen eğitimlere riayet etmek ve emniyet tedbirlerine uymak, 

ö) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

p) Sorumlulukları altındaki bölgenin temizliklerini yapmak, 

r) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

s ) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

ş) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

t) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

u) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bağlı bulunduğu amir tarafından verilecek diğer 

görevleri yürütmek, 

ü) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak 

ve yaptırmakla yükümlüdür. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Tesis İşletme ve Proses Sorumlusuna bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile 

kendisine verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Görevliler görev ve yetkileri kapsamında Tesis İşletme ve Proses Sorumlusundan emir alır, 

d) Görevliler yapacakları tüm işlerden Tesis İşletme ve Proses Sorumlusuna sorumludur,  

e) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri: Birim bünyesindeki diğer çalışanlarla ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

 

 



Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi 

Madde 42- Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi dir. 

2.Temel görevi:  

Sorumluluk sahası içerisinde bulunan mevcut kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin günün 

her saatinde ve sürekli olarak çalışmasını sağlamaktır. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü. 

4.Emir alacağı makam:  

Dairesi Başkanı ve Bölge Şube Müdürü’dür.  

5.Görev ve yetkileri:  

Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi nin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) İdareye ait deşarj hatlarını, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke sistemleri ve tesislerini ilgili 

mevzuata uygun şekilde işletmek veya işlettirmek ile bu tesislerdeki ekipmanlar ve otomasyon sistemleri 

için her türlü periyodik ve dinamik koruyucu bakım, onarım ve gerekli görüldüğünde yenilemeyi, tüm 

dere ve yan kollarının daimi akarlarını sağlamak amacıyla temizliğini ve ıslahı yapılmış olan derelerin 

bakım-onarım çalışmalarını planlı olarak yapmak veya yaptırmak, sorumluluk sahasında bulunan bu 

sistemlerin çevreye olan etkilerini azaltmak adına çalışmalar yürütmek, meteorolojik ve iklim değişikliğini 

takip ederek gerekli tedbirleri almak, 

b) Sorumluluk sahası içinde oluşan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ilgili mevzuata uygun bir 

şekilde bertaraf işlemlerini, geri kazanım için araştırma çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının sağlanmasını ve enerji verimliliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, yetki sahasındaki 

konularda gerekli araştırma ve geliştirme işlemlerini yürütmek,  

c) Kurulu, yeni yapılan veya yapılacak olan kanalizasyon şebeke sistemleri ve tesislerini devir 

alarak işletmek, yetki sahasında bulunan mevcut sistemlerin kapasite artırımı veya proses değişikliğine 

ilişkin ihtiyaçlarını belirleyerek projelendirilmesi ve yapımı için ilgili birimler ile koordineli çalışmak, 

ç) Deşarj hatları, kanalizasyon şebeke sistemleri ve tesislerinin projelendirilme, inşaat ve montaj 

safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, birim görüşünü bildirmek ile plan ve 

programların gerektiğinde revize edilmesi ve gerçekleştirilmesi konusunda ilgili birimler ile koordineli 

çalışmak,  

d) Kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin atıksu bağlantı kanalı tıkanıklığını açmak, 

fosseptik çekim hizmetlerini yürütmek veya yürüttürmek. 

e) Sorumluluk sahasındaki resmi vidanjörlerin izin işlemlerini gerçekleştirmek, gerçek veya tüzel 

kişiler tarafından yapılmaması durumunda bedeli karşılığında atıksu bağlantı kanalı tesisini yapmak veya 

yaptırmak, 

f) Yatırım programında bulunmayıp çeşitli sebeplerle lüzumu görülen mevcuttaki veya yeni 

yapılması zorunlu olan deşarj hatları, atıksu abone hatları, kanalizasyon şebeke sistem ve tesisleri ile 

görev sahasındaki muhtelif hizmet binaları ve tesislerin, oluşturulacak yönergede belirlenecek yetki 

sınırları kapsamında kalmak kaydıyla, etüt, plan, proje ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, yapılacak 

olan iş ve işlemlere ait gerekli izin başvurularını yapmak ve sonuçlandırmak, 

g) İdarenin tasarrufunda bulunan atıksu toplama sistemlerinde fiziki kayıp ve kaçak oranını en aza 

indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak, hukuki ve idari işlemleri ilgili birimler ile koordineli 

olarak yürütmek. 

ğ) Su durum belgesi, bağlantı izin belgesi, bağlantı görüş belgesi ve benzeri, İdare tarafından 

görüş verilen altyapı projesine göre, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılması gerekli işlerin, iznine 

uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek, gereğini yapmak ve birim görüşünü bildirmek, 



h) Sorumluluk sahasında İdare görüşü ve kontrolü haricinde yapılmış, atıksu bağlantı projesi veya 

imalatının tespiti için arazi ve bölge taramasında bulunarak, tespit edilen gerçek veya tüzel kişilere 

gereken tebligatı yapmak, MUSKİ atıksu kanalizasyon şebekesine bağlantı görüşünün alınması için 

gerekli işlemleri tamamlamak üzere süre vermek, görüş almak için müracaatta bulunmayan gerçek veya 

tüzel kişilere ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem yapmak, 

ı) Yetki sahasındaki konular ile ilgili UKOME, AYKOME ve benzeri kuruluşlara bilgi vermek, 

raporlamak, görüş vermek, değişiklik önermek ve istişare ederek gereğini yapmak veya yaptırmak, 

i) Sorumluluk sahasında bulunan her türlü altyapı ve üstyapıların, Genel Müdürlükçe belirlenen 

veri modeline uygun şekilde CBS veri altlığı haline getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilgili birimle 

birlikte koordineli bir şekilde yapmak, güncel tutmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya 

yaptırmak.  

j) Daha sıhhatli ve kontrollü bir işletme sağlanması amacıyla, yol seviyesi altında kalan vana, 

vantuz ve rögar kapakları ile işletmede kullanılan diğer şebeke elemanları tespit edilerek, imkânlar 

dâhilinde bunları yol üst kotuna kadar yükseltilmesini sağlamak, 

k) İdarece yapılan Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi bakım onarım ve tamirat 

çalışmalarından sonra bozulan üst yapının tamiratının yapılmasını sağlamak, 

l) Daire başkanlığının ihtiyacı olan her türlü mal hizmet danışmanlık hizmet alımı ile yapım işleri 

kapsamında gerçekleştirilmesini istediği ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak,  

m) Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı projelerini dijital ortamda yönetmeliklere uygun olarak 

hazırlamak, 

n) Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı hatlarına ait bilgileri sayısal ortamda bilgisayara 

yüklemek, 

o) Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı şebeke projesi olmayan bölgelerde mühendislerle ortak 

çalışma yaparak projeler hazırlamak, 

ö) Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği çerçevesinde Atıksu ve Ruhsat 

Denetim Şefi tarafından hazırlanıp gönderilecek program dahilinde atıksu kaynaklarının denetlenmesini 

sağlamak, 

p) Kanalizasyon şebekesine deşarj standartları sağlamayan ve arıtma tesisi kurma zorunluluğu 

bulunan endüstriyel kuruluşların atıksu arıtma tesisi kurmalarını sağlamak, tesislerin işletmeye 

alınmasından sonra denetlenmesini sağlamak, 

r) Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı alan işletmelerin belirli periyotlarla atıksularında denetim 

yapılmasını sağlamak, 

s) Ruhsatlandırma işlemleri kapsamında düzenlenen tutanakların takibini yaparak haftalık olarak 

Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi’ne iletmek, 

ş) Şefliğe ait günlük, aylık ve yıllık faaliyet raporları ve performans programlarını düzenli olarak 

hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak, Şube Müdürlüğü ile ilgili tüm verilerin kayıt, kontrol ve 

muhafazası ile güncel tutulmasını sağlamak, 

t) İdarenin stratejik planı doğrultusunda Daire Başkanlığının yıllık gelir-gider bütçesi ve yıllık 

yatırım planlarının hazırlanması için Şube Müdürlüğü ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak veya 

yapılmasını sağlamak, 

u) MUSKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri 

doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri 

yürütmek.  

ü) Şefliğe bağlı personelin çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik 

derecelerini belirleyerek verimli çalışmalarını sağlamak,   

v) Şefliğe bağlı birimlerinin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata uygunluğunu sağlamak, 



y) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde Şube Müdürü’ne yardımcı olmak, gerektiğinde 

vekâlet etmek, 

z) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

aa) Şube Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve 

tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap vermek ve 

bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

bb) 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ve bağlı birimler ile 

ilgili harcamalarda tahakkuk, verilen emirleri ve bunlara bağlı evrakları inceleyerek onaylamak, 

cc) Şeflik bünyesinde; kullanılan bütün araçların, aylık ve yıllık periyodik bakımlarının, arızaların 

bakım ve onarım hizmetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, çalışma talimatları ve diğer talimatlar 

vb. mevzuata uygun olarak günün her saatinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili birime bildirmek, 

çç) Şefliğe bağlı çalışan personelin, kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmelerini sağlamak, 

dd) Şefliğe bağlı çalışan personelin, İdarenin etkinliklerine katılımını sağlamak, 

ee) Şefliğe bağlı çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim talebinde bulunmak, 

ff) Şefliğe bağlı personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlamak, 

faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak gecikme ve aksamalara 

meydan vermeden uygulanmasını sağlamak,  

gg) Şefliğe bağlı çalışan personelin emniyet tedbirlerini almasını sağlamak, kullanımlarına verilen 

demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve cihazların gerekli bakımlarını yaptırmak 

ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

ğğ) Şefliğe bağlı çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, 

giyim ve kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlamak, 

ıı) Şefliğe bağlı çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesailerinin takibi ile etkin ve 

verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, 

değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak ve 

disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

ii) Şefliğe ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli bir şekilde 

kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

jj) Şefliğe ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve muhafaza etmek, 

Müdürlüğe ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir ve izni olmaksızın 

hiçbir kişi veya kuruluşa vermemek, 

kk) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçlarını 

tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

ll) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

mm) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

nn) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

oo) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

öö) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

pp) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından 

verilecek diğer görevleri yürütmek, 

rr) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak 

ve yaptırmakla yükümlüdür. 



6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri:  

a) Bölge Şube Müdürlüğü’ne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine 

verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Bölge Şube Müdürü izinli veya raporlu olduğunda Bölge Şube Müdürlüğüne vekâlet etmek, 

ç) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 

d) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

e) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,   

f) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi yetkileri kapsamında Şube Müdürü ve Daire Başkanından 

emir alır, 

g) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi yapacakları tüm işlerde Şube Müdürüne karşı sorumlAksine 

davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

h) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

ı) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

i) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

j) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

k) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

l) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Bölge Sorumlusu, Şube Müdürlükleri, Daire Başkanlığı ve diğer Daire Başkanlıklarına bağlı Şube 

Müdürlükleri ve birimler ile görevleri dâhilinde iş ilişkisi kurar. 

 

Ekipler sorumlusu 

Madde 43- Ekipler sorumlusu görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

 

1.Unvanı:  

Ekipler sorumlusu dur.. 

2.Temel görevi:  

Sorumluluk sahası sınırları içerisinde bulunan mevcut kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin 

günün her saatinde ve sürekli olarak çalışmasını sağlamakla birlikte Muğla İli sınırları içerisinde bulunan 

endüstriyel nitelikte atıksuyu olan işletmelerin atıksularına gerekli önlemlerin aldırılmasını ve işletmelerin 

atıksu bağlantı yönünden denetlenmesini sağlamak. 

 



3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü. 

4.Emir alacağı makam:   

Şube Müdürü ve Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi dir 

5.Görev ve yetkileri:  

Ekipler sorumlusu nun görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Sorumluluk sahası içinde ki deşarj hatlarını, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke sistemleri ve 

tesislerini ilgili mevzuata uygun şekilde işletmek ile bu tesislerdeki ekipmanlar ve otomasyon sistemleri 

için her türlü periyodik ve dinamik koruyucu bakım, onarım yapmak ve gerekli görüldüğünde yenilenmesi 

talebinde bulunmak, 

b) Sorumluluk sahası içinde ki tüm dere ve yan kollarının daimi akarlarını sağlamak amacıyla 

temizliğini ve ıslahı yapılmış olan derelerin bakım-onarım çalışmalarını planlı olarak yapmak veya 

yaptırmak, sorumluluk sahasında bulunan bu sistemlerin çevreye olan etkilerini azaltmak adına çalışmalar 

yürütmek, meteorolojik ve iklim değişikliğini takip ederek gerekli tedbirleri almak, 

c) Sorumluluk sahası içinde oluşan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ilgili mevzuata uygun bir 

şekilde bertaraf işlemlerini yapmak veya yaptırmak,  

ç) Kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin atıksu bağlantı kanalı tıkanıklığını açmak, 

fosseptik çekim hizmetlerini yürütmek, 

d) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılmaması durumunda bedeli karşılığında atıksu bağlantı 

kanalı tesisini yapmak veya yaptırmak, 

e) İdarenin tasarrufunda bulunan atıksu toplama sistemlerinde fiziki kayıp ve kaçak oranını en aza 

indirmek için çalışmalar yapmak ve sonuçlarını Şef’e bildirmek,. 

f) Su durum belgesi, bağlantı izin belgesi, bağlantı görüş belgesi ve benzeri, İdare tarafından görüş 

verilen altyapı projesine göre, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılması gerekli işlerin, iznine uygun 

yapılıp yapılmadığını denetlemek, gereğinin yapılması için sonucunu amirine bildirmek, 

g) Sorumluluk sahasında İdare görüşü ve kontrolü haricinde yapılmış, atıksu bağlantı projesi veya 

imalatının tespiti için arazi ve bölge taramasında bulunmak, MUSKİ atıksu kanalizasyon şebekesine 

bağlantı görüşünün verilmesi için saha tespitlerinde bulunarak sonucundan amirine bilgi vermek, 

ğ) Sorumluluk sahasında bulunan her türlü altyapı ve üstyapıların, Genel Müdürlükçe belirlenen 

veri modeline uygun şekilde CBS veri altlığı haline getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilgili birimle 

birlikte koordineli bir şekilde yapmak, güncel tutmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya 

yaptırmak.  

h) Daha sıhhatli ve kontrollü bir işletme sağlanması amacıyla, yol seviyesi altında kalan vana, 

vantuz ve rögar kapakları ile işletmede kullanılan diğer şebeke elemanları tespit edilerek, imkânlar 

dâhilinde bunları yol üst kotuna kadar yükseltilmesini sağlamak, 

ı) İdarece yapılan Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi bakım onarım ve tamirat 

çalışmalarından sonra bozulan üst yapının tamiratının yapılmasını sağlamak, 

i) Daire başkanlığının ihtiyacı olan her türlü mal hizmet danışmanlık hizmet alımı ile yapım işleri 

kapsamında gerçekleştirilmesini istediği ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak,  

j) Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı projelerini dijital ortamda yönetmeliklere uygun olarak 

hazırlamak, 

k) Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı hatlarına ait bilgileri sayısal ortamda bilgisayara 

yüklemek, 

l) Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı şebeke projesi olmayan bölgelerde mühendislerle ortak 

çalışma yaparak projeler hazırlamak, 

m) Endüstriyel tesis veya işletmelerden kaynaklanan atıksuların karakterizasyonlarını belirlemek 

ve gerekli analizleri yaptırmak, 



n) Arıtma tesisi gerekli olan işletmeleri tespit etmek,  

o) Arıtma tesisi olanların belirli periyotlarda denetimlerini yaparak, atıksularından numune almak, 

ö) Analiz sonuçlarını yorumlamak ve gerekli işlemleri yapmak, 

p) Endüstriyel tesislerle ilgili Görüş Yazıları ve Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı için tutanak 

düzenlemek , 

r) Kirlilik Önlem Payı tahakkuku ettirilecek işletmeler için gerekli çalışmaları başlatmak, 

s) Gerekli yazışmaları takip etmek,  

ş) Denetim ekibinin sevk ve idaresini yapmak, 

h) Aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, 

t) Çalışma talimatları içeriğine uygun çalışmak ve bağlı birimlerin çalışmasını çalışılmasını 

sağlamak. Birimin verimli çalıştırılması için gerekli olan teknoloji ile gelişmelerin uygulamaya yönelik 

olarak kullanılmasının sağlamak amacı ile bu çerçevede teknik çalışmalar yapmak ve yaptırmak 

u) Yapılan tüm çalışmaların sonuçlarını Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefine sunmak, 

ü) Sorumluluk sahası ile ilgili tüm verilerin kayıt, kontrol ve muhafazası ile güncel tutulmasını 

sağlamak, 

v) Sorumluluğunda bulunan birimlerinin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata uygunluğunu 

sağlamak, 

y) Sorumluluğunda bulunan ekiplerinin yaptığı çalışmaların sonucunu ve iş emri formlarını, tespit 

tutanaklarını, çalışma raporlarını, malzeme talep, malzeme çıkış fişlerini vb. formlarını eksiksiz 

düzenlenmesin takibini yapmak.  

z) Çalışmalarda kullanılacak malzemeleri tespit ederek ambarlarda bulunmasını takip etmek, 

aa) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

bb) Bağlı bulunduğu Şefliğin görev ve sorumluluk alanına giren Kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, yasal süresi içinde cevap 

vermek ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir 

şekilde arşivlenmesini sağlamak, 

cc) 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ve bağlı birimler ile 

ilgili harcamalarda tahakkuk, verilen emirleri ve bunlara bağlı evrakları inceleyerek onaylamak, 

çç) Sorumluluğunda kullanılan bütün araçların, aylık ve yıllık periyodik bakımlarının, arızaların 

bakım ve onarım hizmetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, çalışma talimatları ve diğer talimatlar 

vb. mevzuata uygun olarak günün her saatinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili birime bildirmek, 

dd) Sorumluluğunda çalışan personelin, kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmelerini 

sağlamak, 

ee) Sorumluluğunda çalışan personelin, İdarenin etkinliklerine katılımını sağlamak, 

ff) Sorumluluğunda çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim talebinde bulunmak, 

gg) Sorumluluğunda çalışan personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde sonuçlanmasını 

sağlamak, faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak gecikme ve 

aksamalara meydan vermeden uygulanmasını sağlamak,  

ğğ) Sorumluluğunda çalışan personelin emniyet tedbirlerini almasını sağlamak, kullanımlarına 

verilen demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve cihazların gerekli bakımlarını 

yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

hh) Sorumluluğunda çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, 

giyim ve kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlamak, 

ıı) Sorumluluğunda çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesailerinin takibi ile etkin ve 

verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, 



değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak ve 

disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

ii) Sorumluluğuna ait her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak ve gelen-giden evrakların düzenli bir 

şekilde kayıt altına alınarak arşivlenmesini ve takibini sağlamak, 

jj) Sorumluluğunda ki işlere ait ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim 

ve muhafaza etmek, Müdürlüğe ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini Genel Müdürlüğün emir 

ve izni olmaksızın hiçbir kişi veya kuruluşa vermemek, 

kk) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçlarını 

tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 

ll) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

mm) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

nn) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

oo) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

öö) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

pp) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Şube Müdürü ve bağlı bulunduğu Şef  

tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek, 

rr) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak 

ve yaptırmakla yükümlüdür. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri:  

a) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefine bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile 

kendisine verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Ekipler Sorumlusu görev ve yetkileri kapsamında Bölge Şube Müdürü ve emir alır, 

d) Ekipler Sorumlusu yapacakları tüm işlerden Şef’e karşı sorumludur, 

e) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

 



7.İş İlişkileri:  

Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri, Şef ve/veya Sorumlu ve diğer Daire Başkanlıklarına 

bağlı Şube Müdürlükleri ve bağlı birimler ile görevleri dâhilinde iş ilişkisi kurar. 

 

Ekip Başı 

Madde 44- Ekip başının görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Ekip başı’dır. 

2.Temel görevi:  

Sorumluluk sahası sınırları içerisinde bulunan mevcut kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin 

günün her saatinde ve sürekli olarak çalışmasını sağlamaktır.  

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Bölge şube müdürlüğü. 

4.Emir alacağı makam:  

Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi ve Ekipler Sorumlusudur. 

5.Görev ve yetkileri:  

Ekip Başının görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Sorumluluk sahası içinde ki deşarj hatlarını, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke sistemleri ve 

tesislerini ilgili mevzuata uygun şekilde işletmek ile bu tesislerdeki ekipmanlar ve otomasyon sistemleri 

için her türlü periyodik ve dinamik koruyucu bakım, onarım yapmak ve gerekli görüldüğünde yenilenmesi 

talebinde bulunmak, 

b) Sorumluluk sahası içinde ki tüm dere ve yan kollarının daimi akarlarını sağlamak amacıyla 

temizliğini ve ıslahı yapılmış olan derelerin bakım-onarım çalışmalarını planlı olarak yapmak, sorumluluk 

sahasında bulunan bu sistemlerin çevreye olan etkilerini azaltmak adına çalışmalar yürütmek, 

meteorolojik ve iklim değişikliğini takip ederek gerekli tedbirleri almak, 

c) Sorumluluk sahası içinde oluşan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ilgili mevzuata uygun bir 

şekilde bertaraf işlemlerini yapmak,  

ç) Yapılan işin uzun ömürlü olması için işin standardına ve tekniğine uygun olarak hatasız 

yapmak ve yapılmasını sağlamak, 

d) Kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin atıksu bağlantı kanalı tıkanıklığını açmak, 

fosseptik çekim hizmetlerini yürütmek, 

e) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılmaması durumunda bedeli karşılığında atıksu bağlantı 

kanalı tesisini yapmak, 

f) İdarenin tasarrufunda bulunan atıksu toplama sistemlerinde fiziki kayıp ve kaçak oranını en aza 

indirmek için çalışmalar yapmak ve sonuçlarını amirine bildirmek, 

g) Su durum belgesi, bağlantı izin belgesi, bağlantı görüş belgesi ve benzeri, İdare tarafından 

görüş verilen altyapı projesine göre, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılması gerekli işlerin, iznine 

uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek, gereğinin yapılması için sonucunu amirine bildirmek, 

ğ) Sorumluluk sahasında İdare görüşü ve kontrolü haricinde yapılmış, atıksu bağlantı projesi veya 

imalatının tespiti için arazi ve bölge taramasında bulunmak, MUSKİ atıksu kanalizasyon şebekesine 

bağlantı görüşünün verilmesi için saha tespitlerinde bulunarak sonucundan amirine bilgi vermek, 

h) Sorumluluk sahasında bulunan her türlü altyapı ve üstyapıların, Genel Müdürlükçe belirlenen 

veri modeline uygun şekilde CBS veri altlığı haline getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilgili birimle 

birlikte koordineli bir şekilde yapmak, güncel tutmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya 

yaptırmak.  



ı) Daha sıhhatli ve kontrollü bir işletme sağlanması amacıyla, yol seviyesi altında kalan vana, 

vantuz ve rögar kapakları ile işletmede kullanılan diğer şebeke elemanları tespit edilerek, imkânlar 

dâhilinde bunları yol üst kotuna kadar yükseltilmesini sağlamak, 

i) İdarece yapılan Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi bakım onarım ve tamirat 

çalışmalarından sonra bozulan üst yapının tamiratının yapılmasını sağlamak, 

j) Sorumluluk sahası ile ilgili tüm verilerin kayıt, kontrol ve muhafazası ile güncel tutulmasını 

sağlamak, 

k) Sorumluluğunda bulunan birimlerinin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata uygunluğunu 

sağlamak, 

l) Sorumluluğunda bulunan ekiplerinin yaptığı çalışmaların sonucunu ve iş emri formlarını, tespit 

tutanaklarını, çalışma raporlarını, malzeme talep, malzeme çıkış fişlerini vb. formlarını eksiksiz 

düzenlenmesin takibini yapmak, amirine bildirmek ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

m) Çalışmalarda kullanılacak malzemeleri tespit ederek ambarlardan temin etmek, 

n) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

o) 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ve bağlı birimler ile 

ilgili harcamalarda tahakkuk, verilen emirleri ve bunlara bağlı evrakları inceleyerek onaylamak, 

ö) Sorumluluğunda kullanılan bütün araçların, aylık ve yıllık periyodik bakımlarının, arızaların 

bakım ve onarım hizmetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, çalışma talimatları ve diğer talimatlar 

vb. mevzuata uygun olarak günün her saatinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili birime bildirmek, 

p) Sorumluluğunda çalışan personelin, kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmelerini 

sağlamak, 

r) Sorumluluğunda çalışan personelin, İdarenin etkinliklerine katılımını sağlamak, 

s) Sorumluluğunda çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit edip eğitim talebinde bulunmak, 

ş) Sorumluluğunda çalışan personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde sonuçlanmasını 

sağlamak, faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak gecikme ve 

aksamalara meydan vermeden uygulanmasını sağlamak,  

t) Sorumluluğunda çalışan personelin emniyet tedbirlerini almasını sağlamak, kullanımlarına 

verilen demirbaş eşyayı kullanmasını ve korumasını sağlamak, araç ve cihazların gerekli bakımlarını 

yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

u) Sorumluluğunda çalışan personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, 

giyim ve kuşamlarının tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlamak, 

ü) Çalışmalarda işe başlamadan önce İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin tedbirler ile trafik işaret, 

işaretçi ve levhalarının koyularak her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve kontrollerini 

yapmak,  

v) Arızaların giderilmesi esnasında iş emniyet tedbirlerini almak, iş güvenliği ve işçi sağlığı 

hususunda verilen eğitimlere riayet etmek ve çalışanların emniyet tedbirlerine uymalarını sağlamak. 

y) Sorumluluğunda çalışan personelin, vardiya, izin, mesai ve fazla mesailerinin takibi ile etkin ve 

verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, 

değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak ve 

disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak, 

z) Sorumluluğundaki işlere ait ait evrak ve dosyaları, kitap, mecmua ve demirbaş eşyayı tanzim ve 

muhafaza etmek, Müdürlüğe ait rapor, evrak, vesika vb.nin asıl ve örneklerini amirinin emir ve izni 

olmaksızın hiçbir kişi veya kuruluşa vermemek, 

aa) Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçlarını 

tespit ederek ilgili birimlere veya üst makama bildirmek, 



bb) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici 

önleyici faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili 

düzeltici/önleyici faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

cc) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

çç) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

dd) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

ee) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

ff) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bağlı bulunduğu Şef ve ekipler sorumlusu 

tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek, 

gg) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak 

ve yaptırmakla yükümlüdür.  

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri:  

a) Ekip Başı, Ekipler Sorumlusuna bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine 

verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Ekip Başı görev ve yetkileri kapsamında Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi ve Ekipler 

Sorumlusundan emir alır, 

d) Ekip Başı yapacakları tüm işlerden Ekipler Sorumlusuna karşı sorumludur, 

e) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Birim bünyesindeki diğer servis çalışanları ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

Atıksu Ruhsat ve Denetim Personeli  

Madde 45- Atıksu Ruhsat ve Denetim Personelinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir.  

1.Unvanı:  

Atıksu Ruhsat ve Denetim Personeli’dir. 

2.Temel Görevi:  



a) Muğla İli sınırları içerisinde bulunan endüstriyel nitelikte atıksuyu olan işletmelerin denetimini 

yapmak, işletmelerin atıksu bağlantı yönünden denetlenmesini sağlamak,  

b) İl sınırları içinde kanalizasyondan faydalanan/faydalanacak olan işyeri/işletmelere Atıksu 

Kalite Kontrol Ruhsatı kapsamında iş ve işlemleri takip edip yönetmelik kapsamında gerekli tutanakları 

düzenlemek, 

c) Ruhsatı düzenlenen işletmelerin ruhsatlarının kontrolü ve yenilenmesi çalışmalarını 

yürütmektir. 

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü. 

4.Emir alacağı makam:  

Şube Müdürü ve Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi dir. 

5.Görev ve Yetkileri:  

Atıksu Ruhsat ve Denetim Personelinin görev ve yetkileri şunlardır;  

a) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi ve/veya Ekipler Sorumlusu’nca verilen programa göre 

denetim yapılacak yer ile ilgili ön çalışma yapmak ve çalışma alanları ile ilgili denetim program yapmak, 

b) Atıksu üreten endüstriyel tesisler ile ilgili gerekli denetimleri yapmak, 

c) Denetim yapılan yerlerde incelemeler yapılarak gerekli durumlarda tutanak düzenlemek ve 

sonuçlarını takip etmek, 

ç) Gerekli içme suyu ve atıksu numuneleri almak, analizlerini yaptırmak, sonuçlarını Ekipler 

Sorumlusu’na bildirmek, 

i) İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymak ve kişisel koruyucu malzemeleri kullanmak, 

j) Çalışma talimatlarına içeriğine uygun çalışmak, 

k) Yapılan tüm çalışmaların sonucunu Ekipler Sorumlusu’na sunmak, 

l) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

m) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

n) Daire Başkanı, Şube Müdürü ve Ekipler Sorumlusu’nun verdiği diğer görevleri yapmaktır. 

o) İdarenin tasarrufunda bulunan atıksu toplama sistemlerinde fiziki kayıp ve kaçak oranını en aza 

indirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak, hukuki ve idari işlemleri ilgili birimler ile koordineli 

olarak yürütmek. 

ö) Su durum belgesi, bağlantı izin belgesi, bağlantı görüş belgesi ve benzeri, İdare tarafından 

görüş verilen altyapı projesine göre, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılması gerekli işlerin, iznine 

uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek, gereğini yapmak ve birim görüşünü bildirmek, 

p) Sorumluluk sahasında İdare görüşü ve kontrolü haricinde yapılmış, atıksu bağlantı projesi veya 

imalatının tespiti için arazi ve bölge taramasında bulunarak, tespit edilen gerçek veya tüzel kişilere 

gereken tebligatı yapmak, MUSKİ atıksu kanalizasyon şebekesine bağlantı görüşünün alınması için 

gerekli işlemleri tamamlamak üzere süre vermek, görüş almak için müracaatta bulunmayan gerçek veya 

tüzel kişilere ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem yapmak, 

 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Ekipler Sorumlusu’na bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek 

diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Bir görevin verilmesi veya devredilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki 

ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır, 

c) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin 

kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz 

önünde tutmak zorundadırlar, 



ç) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur,  

d) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar,  

e) Atıksu Ruhsat ve Denetim Personeli görev ve yetkileri kapsamında Ekipler Sorumlusu ve/veya 

Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi’nden emir alır, 

f) Atıksu Ruhsat ve Denetim Personeli yapacakları tüm işlerden Ekipler Sorumlusu ve/veya 

Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi’ne karşı sorumludur, 

g) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur, 

ğ) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Atıksu Ruhsat ve Denetim Personeli, Ekipler Sorumlusu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi 

ve/veya Atıksu ve Ruhsat Denetim Şefi ile diğer ilgili birimlerle iş ilişkisi kurar 

 

Bakım-Onarım İşçisi 

Madde 46- Bakım-Onarım İşçisinin görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Bakım-Onarım İşçisi 

2.Temel Görevi:  

Çalışma sınırları içerisinde bulunan mevcut kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin günün her 

saatinde ve sürekli olarak çalışmasını sağlamaktır.  

3.Kuruluş İçindeki Yeri:  

Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü 

4.Emir alacağı makam:  

Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi, Ekipler Sorumlusu ve Ekip başı 

5.Görev ve Yetkileri: 

Bakım Onarım İşçisi’nin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Sorumluluk sahası içinde ki deşarj hatları, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke sistemleri hat 

imalatlarını, bakım ve onarımlarını ilgili mevzuat ve fenni kaidelere uygun olarak yapmak; atıksu ve 

yağmur suyu şebeke hatlarını işletme talimatlarına uygun olarak işletmek ve mesleki çalışmalarına 

katılmak, 

b) Sorumluluk sahası içinde ki tüm dere ve yan kollarının daimi akarlarını sağlamak amacıyla 

temizliğini ve ıslahı yapılmış olan derelerin bakım-onarım çalışmalarını yapmak,  

c) Sorumluluk sahası içinde oluşan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ilgili mevzuata uygun bir 

şekilde bertaraf işlemlerini yapmak,  

ç) Yapılan işin uzun ömürlü olması için işin standardına ve tekniğine uygun olarak hatasız 

yapmak, 

d) Kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin atıksu bağlantı kanalı tıkanıklığını açmak, 

fosseptik çekim hizmetlerini kapsamında fosseptik çukurlarında biriken atıksuları çekmek, 

e) İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerine uyarak, atıksu ve yağmur suyu hatlarında biriken 

atıkları özel kanal temizleme aracı ve ekipmanlarını kullanarak temizlemek, tıkanıklıkları açmak, hattın 

içerisinde bulunan birikmiş teressübatı vakumlu araç kullanarak ortamdan uzaklaştırmak,  

f) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılmaması durumunda bedeli karşılığında atıksu bağlantı 

kanalı tesisini yapmak, 

g) İdarenin tasarrufunda bulunan atıksu toplama sistemlerinde fiziki kayıp ve kaçak oranını en aza 

indirmek için çalışmalara katılmak ve sonuçlarını amirine bildirmek, 



ğ) Sorumluluk sahasında İdare görüşü ve kontrolü haricinde yapılmış, atıksu bağlantı projesi veya 

imalatının tespiti için arazi ve bölge taramasında bulunma çalışmalarına katılmak,  

h) Daha sıhhatli ve kontrollü bir işletme sağlanması amacıyla, yol seviyesi altında kalan vana, 

vantuz ve rögar kapakları ile işletmede kullanılan diğer şebeke elemanları tespit edilerek, imkânlar 

dâhilinde bunları yol üst kotuna kadar yükseltilmesini sağlamak, 

ı) İdarece yapılan Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi bakım onarım ve tamirat 

çalışmalarından sonra bozulan üst yapının tamiratının yapılmasını sağlamak, 

i) Sorumluluk sahası ile ilgili tüm verilerin kayıt, kontrol ve muhafazası ile güncel tutulmasını 

sağlamak, 

j) Sorumluluğunda bulunan ekiplerinin yaptığı çalışmaların sonucunu ve iş emri formlarını, tespit 

tutanaklarını, çalışma raporlarını, malzeme talep, malzeme çıkış fişlerini vb. formlarını eksiksiz 

düzenlenmesin takibini yapmak, amirine bildirmek ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

k) Çalışmalarda kullanılacak malzemeleri tespit ederek ambarlardan temin etmek, Malzeme 

stoklarının sürekli takibi ile stok yedeklemesinin sürekliliğini sağlamak için gerekli malzemeleri 

amirinden talep etmek, 

l) Çalışmalarda kullanılacak malzemelerin kullanılmadan önce istenilen kriterlere uygunluğunu 

kontrol ederek montaj yapılmasını sağlamak. Uygun olmayan, hatalı ve kusurlu malzemelerin raporlarını 

tutarak ekip başına rapor etmek, 

m) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

n) Birimi ile ilgili bilgi, belge ve diğer dokümanların derlenmesini ve korunmasını sağlamak, 

o) Kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı kullanmak ve korumak, araç ve cihazların gerekli 

bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

ö) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak, 

p) Çalışmalarda işe başlamadan önce İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin tedbirler ile trafik işaret, 

işaretçi ve levhalarının koyularak her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve kontrollerini 

yapmak, İş sağlığı ve güvenliği, trafik güvenliği, çalışma alanı güvenliği, kişisel koruyucu tedbirleri 

eksiksiz yerine getirmek.  

r) Çalışma Talimatlarına uygun çalışmak ve tehlike arz eden durumda çalışmayı bırakıp, 

uygunsuzluğu şef, sorumlu ve/ veya ekip başına rapor etmek, 

s) Arızaların giderilmesi esnasında iş emniyet tedbirlerini almak, iş güvenliği ve işçi sağlığı 

hususunda verilen eğitimlere riayet etmek ve emniyet tedbirlerine uymak, 

ş) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

t) İlgi yönerge kapasımda Arıtma işçisi görev yetki sınırları dahilinde bağlı bulunduğu birimin 

sorumluluk sahası içinde Arıtma İşçisi olarak görev yapmak, 

u) Sorumlulukları altındaki bölgenin temizliklerini yapmak, 

ü) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

v) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

y) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

z) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

aa) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bağlı bulunduğu ekipler sorumlusu ve ekip başı 

tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek, 



aa) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak 

ve yaptırmakla yükümlüdür. 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri:  

a) Ekip başına bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer 

görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Bakım Onarım İşçisi görev ve yetkileri kapsamında Ekipler Sorumlusu ve Ekip başından emir 

alır, 

d) Bakım Onarım İşçisi  yapacakları tüm işlerden Ekip başına karşı sorumludur, 

e) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Birim bünyesindeki diğer servis çalışanları ile iş ilişkisi kurar. 

 

Şoför 

Madde 47- Şoförün görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Şoför 

2.Temel Görevi:  

Daire Başkanı, Bölge Şube Müdürü, Şef, Tesis İşletme ve Proses Sorumlusu, Ekipler Sorumlusu 

ve Ekip Başının kendisine vereceği, işi ile ilgili tüm işleri yapmak.  

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü.  

4.Emir alacağı makam:  

Daire Başkanı, Bölge Şube Müdürü, Bölge Şefi ve/veya Bölge Sorumlusu, Ekipler Sorumlusu ve 

Ekip Başı  

5.Görev ve Yetkileri:  

Şoför’ün görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Şef, Tesis İşletme ve Proses Sorumlusu, Ekipler Sorumlusu ve/veya Ekip Başı tarafından 

kendisine bildirilen arıza mahalline en kısa sürede intikal ederek arızayı gidermek, arızanın kanal şube 



yolunda olması durumunda ücret formunu doldurarak bir suretini arıza sahibine vermek, arıza sonunda 

durumu cihaza işlemek, 

b) Şef, Tesis İşletme ve Proses Sorumlusu, Ekipler Sorumlusu ve/veya Ekip Başı tarafından 

kendisine bildirilen arızalarla ilgili formları doldurmak, çalışmaların sonucunu Şefe rapor etmek, 

c) İdarenin tasarrufunda bulunan atıksu toplama sistemlerinde fiziki kayıp ve kaçak oranını en aza 

indirmek için çalışmalara katılmak ve sonuçlarını amirine bildirmek, 

ç) Sorumluluk sahasında İdare görüşü ve kontrolü haricinde yapılmış, atıksu bağlantı projesi veya 

imalatının tespiti için arazi ve bölge taramasında bulunma çalışmalarına katılmak,  

d) İdarece yapılan Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi bakım onarım ve tamirat 

çalışmalarından sonra bozulan üst yapının tamiratının yapılmasını sağlamak, 

e) Sorumluluk sahası ile ilgili tüm verilerin kayıt, kontrol ve muhafazası ile güncel tutulmasını 

sağlamak, 

f) Sorumluluğunda bulunan ekiplerinin yaptığı çalışmaların sonucunu ve iş emri formlarını, tespit 

tutanaklarını, çalışma raporlarını, malzeme talep, malzeme çıkış fişlerini vb. formlarını eksiksiz 

düzenlenmesin takibini yapmak, amirine bildirmek ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

g) Çalışmalarda kullanılacak malzemeleri tespit ederek ambarlardan temin etmek, Malzeme 

stoklarının sürekli takibi ile stok yedeklemesinin sürekliliğini sağlamak için gerekli malzemeleri 

amirinden talep etmek, 

ğ) Çalışmalarda kullanılacak malzemelerin kullanılmadan önce istenilen kriterlere uygunluğunu 

kontrol ederek montaj yapılmasını sağlamak. Uygun olmayan, hatalı ve kusurlu malzemelerin raporlarını 

tutarak ekip başına rapor etmek, 

h) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

ı) Birimi ile ilgili bilgi, belge ve diğer dokümanların derlenmesini ve korunmasını sağlamak, 

i) Kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı kullanmak ve korumak, araç ve cihazların gerekli 

bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

j) Kullandığı aracın/iş makinasının sürekli bakımını yaparak işe hazır durumda kalmasını 

sağlamak,  

k) Sorumluluğunda olan araç veya araçların, aylık ve yıllık periyodik bakımlarının, arızaların 

bakım ve onarım hizmetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, çalışma talimatları ve diğer talimatlar 

vb. mevzuata uygun olarak günün her saatinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili birime bildirmek, 

l) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak, 

m) Çalışmalarda işe başlamadan önce İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin tedbirler ile trafik 

işaret, işaretçi ve levhalarının koyularak her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve 

kontrollerini yapmak, İş sağlığı ve güvenliği, trafik güvenliği, çalışma alanı güvenliği, kişisel koruyucu 

tedbirleri eksiksiz yerine getirmek.  

n) Çalışma Talimatlarına uygun çalışmak ve tehlike arz eden durumda çalışmayı bırakıp, 

uygunsuzluğu şef, sorumlu ve/ veya ekip başına rapor etmek, 

o) Arızaların giderilmesi esnasında iş emniyet tedbirlerini almak, iş güvenliği ve işçi sağlığı 

hususunda verilen eğitimlere riayet etmek ve emniyet tedbirlerine uymak, 

ö) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

p) Sorumlulukları altındaki bölgenin temizliklerini yapmak, 

r) Karayolları trafik kanununda belirtilen hususlara uygun olarak araçları kullanmak, 

s) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  



ş) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

t) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş      

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

u) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

ü) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bağlı bulunduğu şef, ekipler sorumlusu ve ekip 

başı tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek, 

v) Yukarıda sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. 

 

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Şube Müdürü Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi, Ekipler Sorumlusu ve/veya Ekip başına bağlı 

olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Şoför görev ve yetkileri kapsamında Bölge Şube Müdürü, Bölge Şefi ve/veya Bölge 

Sorumlusu, Ekipler Sorumlusu ve Ekip başından emir alır, 

d) Şoför yapacakları tüm işlerden Bölge Şube Müdürü, Bölge Şefi ve/veya Bölge Sorumlusu, 

Ekipler Sorumlusu ve Ekip başına karşı sorumludur, 

e) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  

h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Birim bünyesindeki diğer servis çalışanları ile iş ilişkisi kurar. 

 

Operatör 

Madde 48- Operatör görev, yetki ve sorumluluk yönergesi şu şekildedir. 

1.Unvanı:  

Kanal Açma Operatörü, Kanal Temizleme (Kuka) Operatörü ve İş Makinesi Operatörü, Vinç 

Operatörü 

2.Temel Görevi:  



Bölge Şube Müdürü, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi, Ekipler Sorumlusu, Ekip başının 

kendisine vereceği, işi ile ilgili tüm işleri yapmak.  

3.Kuruluş içindeki yeri:  

Atıksu Bölge Şube Müdürlüğü. 

4.Emir alacağı makam:  

Şube Müdürü, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi, Ekipler Sorumlusu, Ekip başı 

 

5.Görev ve Yetkileri:  

Operatör’ün görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Şube Müdürü, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi, Ekipler Sorumlusu ve Ekip başı tarafından 

kendisine bildirilen arıza mahalline en kısa sürede intikal ederek arızayı gidermek, arızanın kanal şube 

yolunda olması durumunda ücret formunu doldurarak bir suretini arıza sahibine vermek, arıza sonunda 

durumu cihaza işlemek, 

b) Şube Müdürü, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi, Ekipler Sorumlusu, Ekip başı tarafından 

kendisine bildirilen arızalarla ilgili formları doldurmak, çalışmaların sonucunu amirine rapor etmek, 

c) Yapılan işin uzun ömürlü olması için işin standardına ve tekniğine uygun olarak hatasız 

yapmak, 

ç) Kanal açma araçları ile abonelerin atıksu bağlantı kanalı tıkanıklığını açmak, 

d) İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerine uyarak, atıksu ve yağmur suyu hatlarında biriken 

atıkları özel kanal temizleme aracı ve ekipmanlarını kullanarak temizlemek, tıkanıklıkları açmak, hattın 

içerisinde bulunan birikmiş teressübatı vakumlu araç kullanarak ortamdan uzaklaştırmak,  

e) İş makinası ile her türlü kırım, kazı, dolgu ve yükleme işlerini yapmak.   

f) İdarenin tasarrufunda bulunan atıksu toplama sistemlerinde fiziki kayıp ve kaçak oranını en aza 

indirmek için çalışmalara katılmak ve sonuçlarını amirine bildirmek, 

g) Sorumluluk sahasında İdare görüşü ve kontrolü haricinde yapılmış, atıksu bağlantı projesi veya 

imalatının tespiti için arazi ve bölge taramasında bulunma çalışmalarına katılmak,  

ğ) İdarece yapılan Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi bakım onarım ve tamirat 

çalışmalarından sonra bozulan üst yapının tamiratının yapılmasını sağlamak, 

h) Sorumluluk sahası ile ilgili tüm verilerin kayıt, kontrol ve muhafazası ile güncel tutulmasını 

sağlamak, 

ı) Sorumluluğunda bulunan ekiplerinin yaptığı çalışmaların sonucunu ve iş emri formlarını, tespit 

tutanaklarını, çalışma raporlarını, malzeme talep, malzeme çıkış fişlerini vb. formlarını eksiksiz 

düzenlenmesin takibini yapmak, amirine bildirmek ve yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde 

arşivlenmesini sağlamak, 

i) Çalışmalarda kullanılacak malzemeleri tespit ederek ambarlardan temin etmek, Malzeme 

stoklarının sürekli takibi ile stok yedeklemesinin sürekliliğini sağlamak için gerekli malzemeleri 

amirinden talep etmek, 

j) Çalışmalarda kullanılacak malzemelerin kullanılmadan önce istenilen kriterlere uygunluğunu 

kontrol ederek montaj yapılmasını sağlamak. Uygun olmayan, hatalı ve kusurlu malzemelerin raporlarını 

tutarak ekip başına rapor etmek, 

k) Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı’nın vizyon, misyon, politikalar ve ilkelerine uygun 

stratejik planın yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

l) Birimi ile ilgili bilgi, belge ve diğer dokümanların derlenmesini ve korunmasını sağlamak, 

m) Kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı kullanmak ve korumak, araç ve cihazların gerekli 

bakımlarını yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurmak, 

n) Kullandığı aracın/iş makinasının sürekli bakımını yaparak işe hazır durumda kalmasını 

sağlamak,  



o) Sorumluluğunda olan araç veya araçların, aylık ve yıllık periyodik bakımlarının, arızaların 

bakım ve onarım hizmetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, çalışma talimatları ve diğer talimatlar 

vb. mevzuata uygun olarak günün her saatinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili birime bildirmek, 

ö) İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamları kullanmak, 

p) Çalışmalarda işe başlamadan önce İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin tedbirler ile trafik işaret, 

işaretçi ve levhalarının koyularak her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve kontrollerini 

yapmak, İş sağlığı ve güvenliği, trafik güvenliği, çalışma alanı güvenliği, kişisel koruyucu tedbirleri 

eksiksiz yerine getirmek.  

r) Çalışma Talimatlarına uygun çalışmak ve tehlike arz eden durumda çalışmayı bırakıp, 

uygunsuzluğu şef, sorumlu ve/ veya ekip başına rapor etmek, 

s) Arızaların giderilmesi esnasında iş emniyet tedbirlerini almak, iş güvenliği ve işçi sağlığı 

hususunda verilen eğitimlere riayet etmek ve emniyet tedbirlerine uymak, 

ş) Birimi ile ilgili konularda tespit edilen mevcut/muhtemel uygunsuzluklar için düzeltici önleyici 

faaliyet başlatılması için düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunmak, birimi ile ilgili düzeltici/önleyici 

faaliyetleri belirtilen sürede uygulamak, 

t) Sorumlulukları altındaki bölgenin temizliklerini yapmak, 

u) Karayolları trafik kanununda belirtilen hususlara uygun olarak araçları kullanmak, 

ü) Kamu görevlisi anlayışına uygun hareket etmek,  

v) İdarenin etkinliklerine katılmak, 

y) 6331 sayılı İSG kanunu, ilgili ve ikincil diğer mevzuatlar ile MUSKİ Genel Müdürlüğü İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönergesinde yer alan talimatlara uygun olarak çalışmak, 

z) 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uymak, 

aa) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bağlı bulunduğu şef, ekipler sorumlusu ve ekip 

başı tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek, 

bb) Sayılan görevleri ve amirlerince kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak 

ve yaptırmakla yükümlüdür.    

6.Yetkinin Kullanılması, Sorumluluk ve Yetki Devri: 

a) Şube Müdürü Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şefi, Ekipler Sorumlusu ve/veya Ekip başına bağlı 

olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak 

yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür, 

b) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

Genel Müdürlük emirlerine uyulur, 

c) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin 

emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar, 

ç) Operatör görev ve yetkileri kapsamında Bölge Şube Müdürü, Bölge Şefi ve/veya Bölge 

Sorumlusu, Ekipler Sorumlusu ve Ekip başından emir alır, 

d) Operatör yapacakları tüm işlerden Bölge Şube Müdürü, Bölge Şefi ve/veya Bölge Sorumlusu, 

Ekipler Sorumlusu ve Ekip başına karşı sorumludur, 

e) Aksine davranış halinde ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. 

f) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması 

öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilen esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt 

kademe personeline devredebilirler,  

g) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve 

yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, 

ğ) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine 

başlaması ile ortadan kalkar,  



h) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele 

hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile 

belgelendirilir, 

ı) İdareyi Hukuki ve Mali Sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle 

ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetki1erini alt kademelere 

devredemezler,   

i) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün 

yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 

7.İş İlişkileri:  

Birim bünyesindeki diğer çalışanlarla ile iş ilişkisi kurar. 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

 

 

 

İzleme 

Madde 49-  

Daire Başkanlığının operasyonel planda yer alan çalışmalarının değerlendirilmesine gerekli 

önlemlerin alınması amacıyla, Daire başkanının belirleyeceği bir günde Personelin katılımı ile ikişer aylık 

dönemlerde bir defadan az olmamak üzere düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda birimlerin 

faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlan 

toplantı tutanağı ile kayda alınır ve ilgili personele duyurulur.  

 

Eğitim 

Madde 50-  

a) Daire Başkanlığının yönetmeliği bulunmayan görevlilerin, mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini 

sağlamak üzere;  

b) Bilgi, beceri ve donanımını artırarak daha etkin ve verimli olmalarını, yeni gelişmeleri 

öğrenmelerini, bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinmelerini sağlamak, bilgi tazelemek, teknoloji 

kullanma kapasitelerini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programına tabi tutulurlar. 

c) Eğilim programlarının süreleri, ulaşılmak istenilen amaca uygun olarak; programın yeri, eğitim 

görevlileri, eğitime katılanlar, ayrılacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurlarının her biri 

dikkate alınarak tespit edilir. 

d) Hizmet içi eğitimler MUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı "Hizmet içi Eğitim 

Planı ve Uygulama Esasları" da dikkate alınarak Başkanlığımızca düzenlenebilir veya MUSKİ İnsan 

Kaynaklan ve Eğitim Daire Başkanlığınca düzenlenen eğitimlere katılımlar sağlanabilir. 

 

     

Yönergede Yer Almayan Konular 

Madde51-  

Bu Yönergede düzenlenmeyen konular ile ilgili iş ve işlemler; yasal mevzuat çerçevesinde 

Yönetim Kurulu Makamının direktif ve talimatları doğrultusunda yürütülür. 



 

 

 

Tereddütlerin Giderilmesi 

Madde 52-  

Bu Yönetmeliğin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye MUSKİ Genel 

Müdürü Yetkilidir 

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Yürürlük 

Madde 53-  

Bu yönerge MUSKİ Yönetim Kurulunun onayı ve idarenin internet sitesinde yayınlanması ile 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

Madde 54- 

Bu yönerge MUSKİ Genel Müdürü, bağlı bulunulan Genel Müdür Yardımcısı ve Kanalizasyon ve 

Atıksu Daire Başkanı tarafından yürütülür. 


