SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ

*Şehrin su, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tamamına hakim olup ihtiyaç
duyulan yerlerin planlamalarını yapmak.
SU İŞLERİ ŞEFLİĞİ
1.Şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak
2.Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak
3.Şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak
4.Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek
5.Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak
6.Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak
7.Yeni su hatlarını döşemek, kaçak su bağlantılarını engellemek
8.Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak
9.Suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak, şehrin en
uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak
KANALİZASYON İŞLERİ ŞEFLİĞİ
1.Şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek
2.Kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek
3.Belirlenen güzergahlara yeni kanal hatları döşemek
4.Yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek, yağmur suyu hatlarının
bakımını ve temizliğini yapmak
5.Kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek
6.Şehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak
arıtmak, günlük analizleri yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini
sağlamak
_Yıl boyunca kullanılacak malzemeleri belirlemek ilgili evrakları düzenlemek, gerekli
ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale etmek ve hakkedişleri hazırlamak
_Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize
etmek

_Yapılan çalışmaların tamamından başkanlığı bilgilendirmek
_Birimimizle ilgili sorunları olan vatandaşlarımıza gerekli teknik bilgi verilerek
vatandaşlarımız bu konuda bilinçlendirilmekte ve sorunları giderilmektedir. Ayrıca
pratik çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.
a) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda belediyenin hizmet alanı içerisinde
verilen görevleri yürütmek ve bu konudaki yetkilerini kullanmak.
b) Bölge içerisindeki su kaynaklarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve
endüstri atıklarıyla kirlenmesini, bu kaynaklardaki suların kaybına veya azalmasına
yol açacak tesis kurulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki
tedbiri almak
c) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden
uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması
d) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü
kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan
abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak,
bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanların bakim ve
onarımını yapmak
e) Kurulu olan su ve kanalizasyon şebekelerinde meydana gelen patlama ve
arızalarına müdahale etmek
f) Su ve Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın
bağlanmasını sağlamak
g) Halktan gelen talepler doğrultusunda kanalizasyonu tıkanan ve dolan ev ve
işyerlerinin belediye encümeninin belirlediği ücret üzerinden temizlemek ve açmak
h) Kendi birimi ile ilgili harcamalarının bütçe hazırlığını yapmak
i) 5393 Sayılı Yeni Belediye Kanununun 53.md. si gereği Acil Durum Planlaması
çerçevesinde oluşabilecek doğal afetler halinde kriz masası oluşturmak
_Belediye Başkanlığına karşı Su ve Kanalizasyon Müdürü, birimi ile ilgili iş ve
işlemlerin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesinden birinci derecede sorumludur

