
ESKİ GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 21/11/2022 
Karar No : 14

KONU : Ek Ödenek.

GEREKÇE: _ESKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı ödeneklerinin yılsonuna kadar yapılacak 
harcamaları karşılayamayacağı anlaşıldığından ek ödeneğe ihtiyaç duyulmuş olup. Mahalli İdareler 
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi kapsamında 88 milyon TL ek ödeneğin verilmesi 
hususunun ESKİ Genel Kurulumun 08.11.2022 tarihli olağan oturumunda, tetkik edilerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyona havale edilmiş olup, 9/10/11 Kasım 2022 tarihinde yapılan 
çalışmalar neticesinde hazırlanan Komisyon Raporunun okunmasıyla yapılan müzakere sonucunda;

KARAR: Yukarıda izahı yapılan nedenlerden dolayı, ESKİ Genel Müdürlüğünün bütçe gelirleri
yıl sonuna kadar oluşacak giderleri aşağıdaki tabloda ayrıntısı görüldüğü üzere 
karşılanamayacağından, ESKİ Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu 88.000.000.TL tutarındaki ek 
ödeneğin verilmesine, dolayısıyla talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu ve dairesinden geldiği şekliyle 
aynen kabulüne, 2560 sayılı Kanunun 6/c maddesine istinaden, oybirliğiyle karar verildi.

2022 YILI EK ÖDENEK TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİ TUTARI (TL)
Elektrik Gideri 30.000.000
İçme Suyu Tesisi Yapım 
Gideri

40.000.000

Akaryakıt Gideri 8.000.000
Mal Alınılan 5.000.000
Personel Gideri 5.000.000
TOPLAM 88.000.000 TL

BÜTÇE
GELİRLERİ

TUTARI (TL)

Su Atık Su Geliri 60.000.000
İller Bankası Payı 28.000.000
TOPLAM 88.000.000 TL



ESKİ GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 21/11/2022 
Karar No : 15

KONU: 2023 Yılı Performans Programı ve 2023 Mâli Yılı Gelir-Gider Bütçesi.

GEREKÇE: ESKİ Genel Kurulumun 08.11.2022 tarihli olağan oturumunda, ESKİ Genel 
Müdürlüğü 2023 Ydı Performans Programı ve 2023 Mali Yılı Bütçesi tetkik edilerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup, 14-15-16-17-18- Kasım 2022 
tarihinde yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan Komisyon Raporunun okunmasıyla yapılan 
müzakere sonucunda;

KARAR:

1- 5393 Sayılı Kanunun 41. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 
9. maddesi, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmeliğin 16. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları 
Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanan ESKİ Genel Müdürlüğü 2023 Ydı Performans 
Programı uygun görülmüş olup, dolayısıyla Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle aynen 
kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

2- ESKİ Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Bütçesinin maddeler halinde yapılan 
oylama sonucu;

a) Gelir ve Gider Bütçesinin 960.000.000,00 TL olarak aynen kabulüne,
b) 2022 Yılına ait 11 maddeden oluşan Bütçe Kararnamesinin aynen kabulüne,
c) 657 ve 4857 sayılı kanuna tabi personel kadroları İle Bütçeye bağlı tüm cetvellerin 

tamamının Plan ve Bütçe Komisyonundan ve dairesinden geldiği şekliyle aynen kabulüne, 2560 
sayılı Kanunun 6/c maddesine istinaden, oybirliğiyle karar verildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresiNıin 2023 Ydı Bütçesinin 
uygunluğu 2560 sayılı Kanunun Ek 1. maddesine istinaden tasdik olunur.
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Büyüklenir Belediye Başkanı



ESKİ GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 21/11/2022 
Karar No : 16

KONU: Kuruluş. Görev. Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması.

GEREKÇE: Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair
yönetmelik taslağı (Yönetmeliğinin 31 inci maddesi ( T) fıkrasının (n) bendinden sonra gelmek 
üzere (0) bendi eklenmiş ) mevzuat gereği Genel Kurul'a havale edilmiştir.

Konunun Genel Kurula görüşülerek, karar ittihazı talep eden, İlçe Hizmetleri Daire 
Başkanlığının talep yazı ve eklerinin okunmasıyla yapılan müzakere sonucunda;

KARAR:

Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 
taslağının dairesinden geldiği şekliyle aynen kabulüne. 2560 sayılı kanunun 6/L maddesine 
istinaden, oybirliğiyle karar verildi.



ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV 
YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK TASLAĞI

MADDE 1 -  08.1 1.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Erzurum Sıı ve Kanalizasyon İdaresi 
Kuruluş. Görev. Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinin 3i inci maddesi (1) fıkrasının aşağıdaki (ıi) 
bendinden sonra gelmek üzere (o) bendi eklenmiştir.

Madde 31- (1) (Değişik: 08.11.2022/12 GKK) Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve 
Dağıtım Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlıklarının görev ve yetkileri şunlardır:

Erzurum Büvüksehir Beledivesi imar hudutları dışında. ESKİ’nin hizmet sınırları 
içerisindeki Daire Başkanlıklarına bağlı bulunan ilçe, belde ve bağlı mahallelerde bulunan:

a) Mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon şebekelerinin işletilmesini sağlayarak 
şebekelerde her türlü bakım ve onanını yapmak, talep edilmesi halinde abone şube yolu 
bağlantılarındaki arızalanıl, ücreti mukabilinde giderilmesini sağlamak.

b) Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen evsel ve endüstriyel atıksuların sıhhi şartlara uygun 
olarak uzaklaştırılmasını sağlamak ve atıksuların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri 
almak.

c) ESKİ'ye ait su temin edilen sondaj kuyularının, pompa istasyonlarının, depoların ve diğer 
tesislerin işletmesini, her türlü bakımını, onanınım yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulun
durulmasını sağlamak,

ç) Yeni su kaynaklarının araştırılıp değerlendirilmesi için ilgili birimler ile işbirliği yapmak,
d) Özel ve tüzel kişilere ait su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin ücreti 

mukabilinde yapılmasını sağlamak.
e) ESKİ' ye ait su depolarının dezenfeksiyonıı işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
f) ESKİ Genel Müdürlüğünü temsilen. Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri 

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

g) İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından 
sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar İçme suyu 
Arıtma Tesisleri haricinde tüm içme suyu tesis ve şebekelerin işletilmesi.

ğ) Elemanlarının iş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle 
uymalarını sağlamak

h) Abone sözleşmelerinin yapılması, abonelerin sarfiyatının tespiti ve bunlara ilişkin 
hesapların tutulması, gerekli istatistikî verilerin oluşturulması, aboneli veya abonesiz su/atıksıı 
kullanımının tahakkuklandırılınası. tahakkukların tebligatının yapılması, abonelere abone istek, 
şikâyet ve itirazlarının tetkiki ve neticelendirilmesini sağlamak.

ı) Abonelik sözleşme hükümleri doğrultusunda sularının açılması veya kapatılması, 
gerektiğinde sayaçların değiştirilmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

i) Abonelerin eski dönemlere ait borçlarının tespit edilmesi ve tahsilini sağlamak,
j)  Abonelere yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
k) Abone sayaçlarının değiştirilmesi, sularının kapatılıp açılması, su kayıp ve kaçaklarının 

aranarak bulunması ve kaçak su kullanımının önlenmesi işlemlerini yürütmek,
l) Abone tesisatlarında kullanılacak sayaçların özelliklerini belirlemek ve sayaç stok durumuna 

göre senelik sayaç ihtiyacını tespit ederek, sayaç değişim planlarını hazırlamak.
m) Abonelerin itirazı veya İdarece resen yapılan kontrol neticesi sayacın eksik veya fazla 

sarfiyatını belirlemek üzere ölçüye çıkartılan sayaçların muayenelerini usulü dairesinde yaptırmak,
n) Genel Müdür tarafından görevi ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmaktır.

o) Merkez İlçeler ve mahalleleri dışında kalan yerlerin klorlama işlemlerinde: (yedek 
parça, dozaj pompası, Enerji kontrol cihazı, Akii, Panel, klor tankı ve bıı ekipman içerisinde 
kullanılan kablo ve hortumlar, toz ve tablet klor temini, koruyucu donamın, kurulum ve 
teknik destek hariç) içme suyu şebekesine verilen suyun düzenli olarak klorlanması ile 
personelin ve bağlı araçların takibinin y apılmasının sağlanması.
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