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MUSKİ Genel Kurulu Kasım ayı olağan toplantısı, 2560 sayılı Kanunun 5 inci maddesi
gereğince 08.11.2018 Perşembe günü saat 16:00’da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman
GÜRÜN Başkanlığında;
GENEL KURUL ÜYELERİ
BEHÇET SAATCI (Mazeretli), HÜSEYİN NEBİOĞLU (Mazeretli), ATABEY AKGÜN,
RECEP ŞATIR (Mazeretli), MEHMET HALİL DOĞAN, ONAT AKDU, METE ATAY,
MEHMET KOCADON (Mazeretli), DURSUN GÖKTEPE, MUSTAFA SARUHAN, ÖNDER
BATMAZ, TANER USLU, MUSTAFA PAŞALI, MUHAMMET TOKAT, ŞAKİR
ÖZDEMİR, MEHMET MURAT YAZAR, MELİH ARSLANGİRAY, ENVER TUNA,
HÜROL ÖNDER, KASIM ÖZKAN, BAHATTİN GÜMÜŞ, CUMHUR ÇOBAN, NEVZAT
SARIÇOBAN, UMUT BARIŞ BAYKARA, HURŞİT ÖZTÜRK, MUHAMMET ALİ ACAR
(Mazeretli), HAKKI ŞEVKET BAYINDIR (Mazeretli), MEHMET OKTAY (Mazeretli),
İSMET KAMİL ÖNER (Mazeretli), ALİ FUAT FİDAN (Mazeretli), UYSAL AVCI
(Mazeretli), YAKUP OTGÖZ, CUMHUR GÜRSEL DEMİRCİ, HÜSEYİN ÜNAL,
MUSTAFA KARAKUŞ, HÜSEYİN TURHAN, HASAN HAŞMET IŞIK, YAŞAR GENCEL,
EYÜP KATIRCI, MUSTAFA YENİOĞLU, HASAN KARAÇELİK (Mazeretli), MEHMET
ALİ AVCI, SÜLEYMAN DAĞDELEN, SALİH GÜZEL, MUHAMMET ŞAŞMAZ
(Mazeretli), RAMAZAN ONTAŞ, İLHAN KURAL, KEMAL İLHAN, KAMİL CEYLAN,
AHMET KORKMAZ (Mazeretli), TURGUT ERSOY, ABDÜL CEMİL CEM, ÜMİT
KARAARSLAN, SELAMİ KARAKAYA, İBRAHİM TELCİ (Mazeretli), İSMAİL AKKAYA,
ABDULLAH GÜRSEL UÇAR, CAN CANBEY, AHMET BÜLENT SANCAKDAR
(Mazeretli), MEHMET DEMİR, MUHSİN VURAL (Mazeretli), MESUT KARATAŞ, ŞAHİN
KIRKAN, NİYAZİ ATARE, İLKER COŞKUN’un katılımlarıyla Genel Kurul toplantı
salonunda toplandı.
K A R A R
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığının yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazıları okundu.
Genel Kurul Gündeminin 7 nci maddesi; 2560 sayılı Kanunun Genel Kurulun
Görevleri başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi “Yönetim Kurulunca ön
incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak” hükmü gereğince söz konusu
“MUSKİ Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik Taslağı” ile yeniden düzenlenen MUSKİ Organizasyon Şeması (Ek-1), ile
ilgili teklif görüşüldü.
Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin daha verimli ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesi
amacıyla, Genel Müdürlüğümüz birimlerince MUSKİ Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve
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Esasları Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılması talep edilmiş, bu kapsamda “MUSKİ
Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik Taslağı”, 2560 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
gereğince Yönetim Kurulunun 26.10.2018 tarih ve 148 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Buna göre, Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca
hazırlanan ve aşağıya çıkarılan Yönetmelik Taslağı ile yeniden düzenlenen MUSKİ
Organizasyon Şeması, Genel Kurulumuzca incelenmiş olup;
MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMAUSUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI
MADDE 1- 09.11.2017 tarih ve MUSKİ Genel Kurulunun 22 nolu Kararı ile yürürlüğe giren
Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi
"Kurumsal Gelişim ve İletişim Şube Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ş) ve (t) bendleri
yönetmelikten çıkarılmıştır.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "mal
ve hizmet alımlarını" ibarelerinden önce gelmek üzere "yapım, danışmanlık" ibareleri
eklenmiştir.
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş olup (p) ve (r) bendleri eklenmiştir.
c) Yapım işlerinde, yapı denetimi yaparak geçici ve kesin kabul işlemlerini ilgili mevzuatına
uygun şekilde yürütmek,
p) İhtiyaç duyulan konularda her türlü ihale dokümanını ilgili mevzuatına uygun olarak
hazırlamak ve ihalenin gerçekleştirilmesi maksadıyla ilgili birime göndermek,
r) Yapımı tamamlanarak geçici kabulü gerçekleşmiş yapıları, ilgili birime teslim etmek, iş sonu
projelerini İdarenin Coğrafi Bilgi Sistemi formatına uygun şekilde yapmak veya yaptırmak,
katılım payları, abonelikler ve işlettirilmeleri için ilgili birimlere bildirimlerini sağlamak.
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e), (f),
(g), (ğ), (h), (ı) bendleri (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h) olarak düzenlenmiş olup,
düzenlenen (ç) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
ç) MUSKÎ sorumluluk sahası içerisindeki içme, kullanma ve endüstri sularını gerektiğinde su
arıtma tesislerinde arıtarak mevzuat şartlarına uygun hale getirmek, tesislerin projelendirilme,
inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, işletmeye ait
görüş ve tavsiyeleri ilgili birimlere intikal ettirmek, plan ve programları gerektiğinde revize
etmek ve hayata geçirilmesi için iş birliği yapılmasını sağlamak.
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kaldırılarak (g),
(ğ), (h) (ı) bendleri sırasıyla (f), (g), (ğ),'(h) olarak düzenlenmiş olup, (a), (d), (e), (f), (g), (ğ),
(h) bendleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
a) İdareye ait araç, iş makinesi, motosiklet, jeneratör ve benzeri ekipmanların bakım, onarım,
kontrol, muayene, sigorta ve vergi işlemleri ile trafiğe çıkışlarında gerekli tüm idari ve teknik
düzenlemeleri yapmak veya yaptırmak, gerekli kayıtları tutmak,
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d) İdareye ait içme suyu pompa istasyonları, depolar, trafolar, sosyal tesisler ile idari ve hizmet
binalarında bulunan tüm yüksek gerilim ve alçak gerilim sistemlerinin tesisi ile bakım ve
onarımları yapmak veya yaptırmak, İçme suyunda kullanılan tüm terfi istasyonları, hidroforlar
ve derin kuyularda gerekli pompa ve mekanik ekipmanların seçim ve montajını sağlamak,
bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek, ihtiyaç durumunda içme suyu sondaj
faaliyetlerini yürütmek, atıksuda kullanılan tüm pompa ve pompa ekipmanlarının atölye
marifetiyle bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek,
e) Tüm tesislerimizde elektrik enerjisinin etkin kullanımı için gerekli tedbirleri almak veya
aldırmak, İdareye ait tüm tesislerin elektrik enerjisini karşılamak üzere proje, şartname ve imalat
çalışmaları ile abonelik iş ve işlemlerini yaptırmak, İdareye ait tüm tesisatların elektrik enerjisi
bedellerinin ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
f) Bünyesinde bulunan bütün tesislerin bakım ve onarımları ile işletmelerini gerçekleştirmek,
ihtiyaç durumunda yeni tesislerin oluşturulması işlemlerini yürütmek,
g) İdarenin akaryakıt ve madeni yağ alımlarını ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmek,
bünyesinde bulunan bütün tesis, atölye ve mobil ekiplerin bakım ve onarım faaliyetlerinde
ihtiyaç duyduğu her türlü cihaz, ekipman, alet, yedek parça ve teçhizatı ilgili mevzuat
çerçevesinde temin etmek,
ğ) Scada sistemlerini kurmak ve Scada aracılığıyla yürütülen otomasyon ve işletme
faaliyetlerine gerekli teknik desteği vermek, Scada kontrol ekranını kullanan birimler ile
koordineli çalışmak, Scada sistemleri ve Scada ekipmanlarının etkin çalışması için gerekli
kontrol, bakım ve onarımları yapmak veya yaptırmak,
h) Yetki sahasındaki konularda gerekli araştırma ve geliştirme işlemlerini yürütmek, yeni inşa
edilecek her türlü tesisteki elektrik ve mekanik ekipman seçimine dair standartları belirlemek ve
ilgili birimlere görüş bildirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek için gerekli
tesislerin kurulum, bakım, onarım ve işletme faaliyetlerini gerçekleştirmek, terfi ve ana iletim
hatlarında bulunan katodik koruma sistemlerinin bakım, onarım ve işletmesi ile ilgili faaliyetleri
kontrol ve koordine ederek yeni katodik koruma sistemi kurulması gereken hatların tespitini
yapmak ve gerekli tedbirleri almak, İdareye ait iklimlendirme cihazlarının periyodik kontrol,
bakım, onarım ve temin yapmak veya yaptırmak, teknik ömrünü doldurmuş, bakım onarımı
ekonomik olmayan araçların hurdaya ayrılması, muhafazası ve elden çıkarılması işlemlerini
yürütmek, İdare envanterinde bulunan ekipmanların (vinç, kompresör vb.) yıllık periyodik
muayenelerini yaptırmak, tespit edilen eksik hususları ve iyileştirme ihtiyaçlarım ilgili birime
bildirmek.
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmiştir.
ı) Su Havzaları Koruma Yönetmeliği hükümlerine aykırı davranışta bulunanların meydana
getirdiği zararı ilgili mevzuatlar çerçevesinde ve 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü
Hakkındaki Kanun uyarınca sebep olanlara ödettirmek ve su havzaları için zararlı tesis ve
yapıları tebligat üzerine ilgilisince kaldırılmasını sağlamak, verilen süre içinde kaldırılmayanları
kaldırmak ve giderlerini ilgiliden tahsil etmek, ayrıca, kanalizasyon şebekesi ile içme suyu
alınan havzalara zarar verenler ve bunları kirletenler hakkında Türk Ceza Kanununun Devlet
malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümlerince kovuşturma yapılması için Cumhuriyet
Başsavcılığına bildirmek.
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı "Kurumsal Gelişim ve İletişim Şube
Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve birinci fıkrasına aşağıdaki (e) ve (f) bendleri eklenmiştir.
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e) Çağrı Merkezi, ÇİMER ve diğer kurumsal iletişim kanalları ile İdareye ulaşan şikayet, talep
ve önerileri değerlendirerek, İdare adına koordinatörlük yapmak,
f) Yetkili resmi makamlardan, afet ve acil durum konularında verilecek talimatlar ile istenilecek
bilgi, belge ve hizmetlerin Genel Müdürün talimatları doğrultusunda planlanmasını sağlamak,
planlanan işleri takip etmek ve raporlamasını yapmak.
MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümleri Genel Müdür tarafından yürütülür.
Ek 1:
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Sonuç olarak; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan
“MUSKİ Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile ekinde yer alan “MUSKİ Genel Müdürlüğü
Organizasyon Şeması” nın kabul edilmesi, 2560 sayılı Kanunun Genel Kurulun Görevleri
Başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi “Yönetim Kurulunca ön incelemeleri
yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak” hükmü gereğince Genel Kurulun 08.11.2018
Perşembe günü yaptığı Kasım ayı olağan toplantısında OY BİRLİĞİ İLE KABUL
EDİLMİŞTİR.

(İmza)
Genel Kurul Başkanı
Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı

(İmza)
Can CANBEY
Kâtip Üye
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(İmza)
Mehmet Murat YAZAR
Kâtip Üye

