
T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE 
KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE YÖNETİMİNE 

DAİR TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK  

 
MADDE 1- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi  Balıkesir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş Ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 8 inci, 9 
uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü ve 14 üncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

(11) Sulama bedellerinin tahakkukunu yapmak ve abonelere verilecek hizmetleri yerine 
getirmek, 
 
(12) BASKİ Genel Müdürlüğüne ait vezneler, internet, BASKİ Yönetim Kurulu tarafından 
yetki verilen Resmi ve özel kuruluşlar aracılığıyla veya tahsildarlar aracılığı ile de mahallinde 
tahsilât yapmak. 
(13) İl genelinde sulamaya açılan sulama sahalarında veya ilgili birimler vasıtasıyla önceden 
sulanan halk sulamalarında meydana gelen drenaj problemlerinde arazi ıslah çalışmaları 
yapmak.  

MADDE 2- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi  Balıkesir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş Ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 29/A- (1) Balıkesir ilinde Mülga Köy Hizmetleri ve Mülga İl Özel İdaresi 
tarafından yapılmış sulama ve hayvan içme suyu göletlerinin bakım, onarım ve işletilmesini 
sağlamak.  
(2) Balıkesir ilinde Mülga Köy Hizmetleri ve Mülga İl Özel İdaresi tarafından yapılmış 
Küçük Sulama Tesislerinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak.  
(3) Mülga Köy Hizmetleri ve Mülga İl Özel İdaresi tarafından yapılmış sulama şebekelerinin 
iyileştirilmesi ile yeni alanların sulamaya açılması için sulama şebekelerinin projelendirilmesi 
ve inşaatını uygulamak veya uygulatmak. 
(4) Mülga Köy Hizmetleri ve Mülga İl Özel İdaresi tarafından yapılmış sulama tesislerinde 
iyileştirme, modernizasyon ve sulama alanını geliştirmek için kapalı şebeke sulama tesisine 
dönüşümünü sağlamak üzere tesislerin DSİ Genel Müdürlüğüne devir işlemlerini yapmak.  
(5) DSİ Genel Müdürlüğünce yapılan veya yapımı devam eden sulama tesislerinde işletme, 
bakım ve yönetim sorumluluğunun Genel Müdürlüğümüze devir işlemlerini yapmak. 
(6) DSİ Genel Müdürlüğünce inşaatı tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze devri yapılan 
sulama şebekelerinin işletilmesi, bakım onarım ve yönetimini sağlamak. 
(7) DSİ Genel Müdürlüğünce Yer Altı Suyu (YAS) Sulaması amacıyla açılan sondaj 
kuyularının tahsis ve devir işlemlerini yapmak.  
(8) YAS sulamalarında talep doğrultusunda fizibilite çalışmaları yapmak, buna bağlı olarak 
raporlar hazırlamak, ilgili kurumlar ile koordinasyona girerek sulama alanını, sulama 
yöntemini, sulama şebekesini, su yönetimini belirleyerek verilere göre projelendirmek, bu 
projeleri uygulamak ve uygulattırmak. 
(9) BASKİ Genel Müdürlüğü Tarımsal Sulama Hizmet Bedellerini belirlemek. 
(10) Genel Müdürlüğümüzce işletilen sulama tesislerinde Sulama Beyannamesi alınarak 
Sulama Planlaması yapmak ve abonelik işlemlerini yürütmek. 



(14) Su havzalarının korunması ve çevre bilincinin artması için toprağın ve çevrenin kirliliği 
ile ilgili önlemler almak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.  
(15) Köy içi dere yatağı temizliği çalışmalarının keşif, proje, ve inşaat uygulamalarını yapmak 
veya yaptırmak, 
(16) Toprak yapısına uygun olarak sulama sistemlerini belirleyerek su kaynaklarının verimli 
kullanımını sağlamak, su israfının önüne geçmek. Bilinçli sulamayı teşvik etmek, toprak ve 
sulama suyu analizleri yaparak verimliliğe ve üretim artışına esas veri elde etmeye yardımcı 
olmak.  
(17) Faaliyet alanları ile ilgili; stratejik plan, faaliyet raporu, performans planı, her türlü 
istatistiki bilgileri derlemek arşivlemek.  
(18) Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak, birimindeki taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini 
yürütmek. 
(19) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri 
yapmak.” 
 

Ek – Teşkilat Şeması 
  

Yönetmeliğin 
Tarihi Genel Kurul Karar Sayısı 
09/04/2014 5 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Genel Kurul Kararının 
Tarihi Sayısı 
1- 15/05/2014 9 
2- 16/09/2014 14 
3- 12/02/2015 11 
4- 12/05/2015 26 
5- 19/11/2015 51 
6- 24/05/2016 20 
7- 29/11/2017 34 
8- 29/11/2018 48 

 

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Teşkilat Şeması ekteki şekilde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümleri BASKİ Genel Kurulunun onayını müteakip BASKİ 
kurumsal web sayfasında ilan edilerek yürürlüğe girer.  

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini BASKİ Genel Müdürü yürütür. 

 


