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“M�llete efend�l�k yoktur; h�zmet etmek vardır. Bu m�llete h�zmet eden onun efend�s� olur”

Mustafa Kemal ATATÜRK
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CUMHURBAŞKANI



Malatya'nın geleceğ� �ç�n çalışıyoruz. Çünkü sev�yoruz… 

 Dünyada b�r m�lyar �nsan tem�z �çmesuyu kaynağından mahrum yaşıyor. Önümüzdek� 40 yıl �çer�s�nde 
bu rakamın �k� m�lyar olması beklen�yor. Bu durumları göz önüne alarak halkımızdan suyu tasarruflu 
kullanmalarını, su tüket�m� konusunda gerekl� hassas�yet� göstermeler�n� bekl�yorum. İht�yaçları sınırsız fakat 
kaynaklar sınırlıdır. 

 Büyükşeh�r Beled�yes� olarak, halkımıza kal�tel� h�zmet� sunmak �ç�n projeler üretmeye ve uygulamaya 
devam ed�yoruz. Malatya b�ze ver�lm�ş b�r emanet. B�zlerde bu emanet� sah�pler�ne en güzel, en yaşanab�l�r, en 
bol kaynaklarla, tertem�z tesl�m etmek �ç�n çalışıyoruz. 

 Akarsularımızı atıksulardan kurtarmak �ç�n tüm �lçeler�m�ze arıtma tes�sler� �nşa ed�yoruz. Özell�kle rüya 
proje d�ye adlandırdığımız Batı Kollektörü ve Kanal�zasyon Hattı çalışmasıyla Beylerderes� Havzasını atıklardan 
kurtarıyoruz. 

 G�r�ş�mler�m�z net�ces�nde Gündüzbey Kaptajımızdan Malatya merkeze kadar olan ana �sale hattının 
tamamını yen�l�yoruz. Böylel�kle �çmesuyu hatlarımızın tamamı değ�şerek daha sağlıklı hale gelm�ş olacak.

 Rut�n h�zmetler�m�z dışında şehr�m�z�n geleceğ�n� düşünerek alternat�f su kaynakları arayışları yaptık. 
Çalışmalarımız net�ces�nde Beylerderes� mevk��nde san�yede 500 metreküp deb�s� olan b�r �çmesuyu kaynağı 
keşfett�k. Hızlı b�r şek�lde kaptaj tes�s� yaptık. İçmesuyu hattı ve 1000 tonluk depo �nşaatını tamamlayarak suyu 
halkımızın h�zmet�ne sunduk. Y�ne aynı bölgede san�yede 1000 metreküplük �k�nc� b�r kaynak daha bulduk. 
Gerekl� kamulaştırma ve �y�leşt�rme çalışmalarını yaptık. İnşallah 2022 yılı �ç�nde kaptaj çalışmalarına başlayarak 
bu kaynağımızı da halkımızın h�zmet�ne sunmayı hedefl�yoruz. Şehr�m�z�n geleceğ� �ç�n 3 ana kaptajımız var. 

 Halkımıza daha kal�tel�, daha sağlıklı h�zmet sunmak �ç�n yen� projeler� hayata geç�r�yoruz. B�r damla 
suyun b�le büyük önem arz ett�ğ� günümüzde kaynak yaratmak kadar mevcut suya sah�p çıkmakta çok 
öneml�d�r. 

 2021 yılı �ç�nde yoğun b�r çalışma gerçekleşt�rd�k. Özell�kle �çmesuyu tem�n� noktasında susuz b�r yer 
bırakmamanın gayret� �ç�nde olduk. Malatya sınırları �ç�nde h�zmet götürmed�ğ�m�z b�r yer bırakmadık. Eş�t, 
şeffaf ve kal�tel� h�zmetler sunmaya çalıştık. B�rl�k ve beraberl�k �çer�s�nde h�zmetler�m�z� sürdürdük. 

 Göreve geld�ğ�m�z 1 N�san 2019 tar�h� �t�bar�yle, vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak, �çmesuyu, 
kanal�zasyon, yağmursuyu g�b� altyapı h�zmetler�n� kes�nt�s�z devam ett�rmektey�z.

Kıymetl� Hemşehr�ler�m; 

Selahatt�n GÜRKAN
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı



Saygılarımla… 

2021 Yılı MASKİ Genel Müdürlüğü Faal�yet Raporu'nun hazırlanmasında emeğ� geçen bütün mesa� 
arkadaşlarıma teşekkür ed�yorum. 

 Bütün bu çalışmalar, halkımıza kal�tel� suyun ve h�zmet�n götürülmes� �ç�n uygulamaya koyduğumuz 
projelerden sadece b�rkaç tanes�. Malatya'yı sev�yoruz ve bu doğrultuda h�zmetlere devam ed�yoruz. 

 Batı Kollektörü ve Kanal�zasyon Hattı çalışması �le Beylerderes� Havzası'nı atıklardan kurtarıyoruz. 
Gündüzbey Kaptaj tes�s�m�ze alternat�f �k� ek kaynak daha bulduk. B�r adet kaptajımızın �nşasını tamlamayarak 
h�zmete aldık. İk�nc� kaptaj �ç�n �se çalışmalarımız yoğun b�r şek�lde devam ed�yor. Tem�z b�r çevre ve sağlıklı b�r 
gelecek �ç�n tüm �lçeler�m�ze atıksu arıtma tes�s� �nşa ed�yoruz. Özell�kle kayıp ve kaçak suların önüne geçmek 
�ç�n DMA (Ölçüleb�l�r Alt Bölge) çalışmalarımıza hız verd�k. SCADA S�stem� �le �çmesuyu depolarımızı anlık 
�zl�yoruz. Tüm �çmesuyu depolarımızı elden geç�rerek tertem�z ve sağlıklı suyu halkımıza ulaştırıyoruz. Yen� 
yerleş�m yerler� �ç�n altyapı çalışmalarımıza devam ed�yoruz. Bölgen�n en büyük laboratuvarı olan Çevre 
Laboratuvarımızda günlük bel�rl� noktalarda numuneler alarak suyumuzu kontrol ed�yoruz. Ç�ftç�ler�m�z daha 
b�l�nçl� tarım yapsın d�ye toprak anal�zler�n� ücrets�z yapıyoruz. 

 Daha yaşanab�l�r b�r Malatya �ç�n; Genel Müdürlüğümüz �çme ve kullanma suyu �ht�yacını sağlıklı ve 
güvenl� b�ç�mde karşılama çalışmalarına yoğun b�ç�mde devam ederken, kent�m�ze su tem�n�n� sürdürüleb�l�r 
kılmaya yönel�k çalışmalar planlamakta ve yürütmekted�r. Yatırım, h�zmet ve çalışmalarımızı planlı b�r şek�lde 
sürdürmeye devam ed�yoruz. 

 S�zlere MASKİ Genel Müdürlüğü 2021 Faal�yet Raporu'nu sunmanın sev�nç ve gururunu yaşıyoruz. Bütün 
dünyayı etk�s� altına alan koronav�rüs (COVİD-19) salgını, ağırlaşan ekonom�k şartlara rağmen Büyükşeh�r 
Beled�ye Başkanımız Sayın Selahatt�n Gürkan'ın tal�matları doğrultusunda yatırımlarımıza devam ett�k. 
Başkanımızın sayes�nde h�ç madd� kaynak kaygısı yaşamadık. 7/24 sahada çalıştık. 2021 yılında altyapı 
noktasında ek�b�mle beraber dolu dolu b�r yıl geç�rd�k. 

 Amacımız; altyapı noktasında h�zmet kal�tem�z� sürekl� artırarak çok değerl� s�z Malatyalılara h�zmet 
etmek ve gelecek nes�llere karşı sorumluluk b�l�nc�yle faal�yetler�m�z� sürdürmekt�r. 

 Doğu'nun Batı'ya, Batı'nın Doğu'ya açılan kapısı ve bölgen�n �nc�s� Malatya'mız, her yönüyle gel�ş�yor, 
büyüyor ve güzelleş�yor. Bu güzel memlekete h�zmet etmek b�zlere nas�p oldu. 

Kıymetl� Malatyalılar; 

Memet MERT
Mask� Genel Müdürü
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A-M�syon ve V�zyon

 “İçme suyu, kanal�zasyon ve atıksu h�zmetler�n�n sunumunda sürdürüleb�l�rl�ğ� esas alan, 
konusunda uzman kadrosu �le �nsan odaklı h�zmet anlayışına sah�p alanında örnek ve öncü b�r kurum 
olmaktır.”

 VİZYONUMUZ

etk�n ve ver�ml� şek�lde yürütmekt�r.”

 “Malatya �l sınırları �çer�s�nde yaşayan tüm k�ş� ve kuruluşların kal�tel� �çme suyu, kanal�zasyon ve 
atık su h�zmetler�n� kes�nt�s�z, 

 MİSYONUMUZ
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 f. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekl� kılması hal�nde her türlü taşınmaz malı 
kamulaştırmak veya üzer�nde kullanma hakları tes�s etmek.

 e. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, k�ralamak, ekonom�k değer� kalmamış araç ve 
gereçler� satmak, MASKİ'n�n h�zmetler�yle �lg�l� tes�sler� doğrudan doğruya yahut d�ğer kamu veya özel 
kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve �şletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tes�slere 
�şt�rak etmek, 

 d. Su ve kanal�zasyon h�zmetler� konusunda h�zmet alanı �ç�ndek� beled�yelere ver�len görevler� 
yürütmek ve bu konulardak� yetk�ler� kullanmak,

 c. Bölge �ç�ndek� su kaynaklarının, den�z, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış 
sularla ve endüstr� artıkları �le k�rlet�lmes�n�, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak 
tes�s kurulmasını ve bu tür faal�yetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü tekn�k, �dar� ve 
hukuk� tedb�r� almak, 

 b. Kullanılmış sular �le yağış sularının toplanması, yerleş�m yerler�nden uzaklaştırılması ve 
zararsız b�r b�ç�mde boşaltma yer�ne ulaştırılması veya bu sulardan yen�den yararlanılması �ç�n 
abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tes�s�n 
etüt ve projes�n� yapmak veya yaptırmak; gerekt�ğ�nde bu projelere göre tes�sler� kurmak ya da 
kurdurmak; kurulu olanları devralıp �şletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve 
gerekl� yen�lemelere g�r�şmek, 

 a. İçme, kullanma ve endüstr� suyu �ht�yaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından 
sağlanması ve �ht�yaç sah�pler�ne dağıtılması �ç�n; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü 
tes�s�n etüt ve projes�n� yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tes�sler� kurmak veya kurdurmak, 
kurulu olanları devralıp �şletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekl� 
yen�lemelere g�r�şmek,

 20.11.1981 tar�h�nde kabul ed�len 2560 Sayılı Kanunun 2. maddes�nde MASKİ Genel 
Müdürlüğü'nün görev ve yetk�ler�;

B- Yetk� Görev ve Sorumluluklar
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C- İdareye İl�şk�n B�lg�ler

H�zmet sunmada etk�nl�ğ�n ve sürekl�l�ğ�n sağlanması amacı �le �lçelerde oluşturulan şube şefl�kler� �le 
b�rl�kte, İdarem�z tarafından 2021 yılında kullanılan h�zmet noktalarımız aşağıdak� tabloda 
l�stelenm�şt�r. 

Genel Müdürlüğümüz 2021 yılı çalışmalarını, tüm harcama b�r�mler�n�n mevcut olduğu Genel Müdürlük 
b�nasında ve tüm �lçelerdek� şube şefl�kler�yle b�rl�kte yürütmüştür. 

H�zmet Noktaları

MASKİ Genel Müdürlüğümüzün h�zmet alanı, 12.313 km² olup bu alan �çer�s�nde 13 �lçeye ve 2021 yılı 
TÜİK ver�ler�ne göre 808.692 nüfusa h�zmet vermekted�r. 

H�zmet Alanı 

1- F�z�ksel Yapı

www.mask�.gov.tr4
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Yeş�lyurt İlçes� Gündüzbey mevk��nde bulunan Malatya'nın ana su kaynağı Kaptaj, şeh�r merkez�ne 19 
km mesafede ve 1.208 metre yükselt�de yer almaktadır. Kaynaktan elde ed�len su, Kozluk Köyü sınırları 
�çer�s�nde yer alan Beydağı etekler�nden çıkmaktadır. Çıkan suyun öneml� b�r kısmı ana �sale hattı ve 
dağıtım şebekeler� vasıtasıyla abonelere ulaştırılmaktadır.

İçmesuyu Kaynağı – Gündüzbey Kaptaj

Kaptajın deb�s� �kl�msel koşullar ve mevs�mlere göre farklılık göstermekle b�rl�kte, son 5 yıllık ortalama 
ver�lere bakıldığında yıllık deb� 2.418 �le 2.900 lt/sn arasında değ�şmekted�r. Kaptajın son 5 yıllık 
ortalama deb�s� aşağıda yer alan tablo ver�lm�şt�r. 
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MASKİ Genel Müdürlüğü bünyes�nde bulunan �çmesuyu ve atıksu �le �lg�l� tes�sler�n l�stes� aşağıdak� 
tablolarda ver�lm�şt�r. 

İçmesuyu ve Atıksu İle İlg�l� Tes�sler

www.mask�.gov.tr6
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Malatya İler� B�yoloj�k Atıksu Arıtma Tes�s�nde g�r�ş ve çıkış suyu anal�zler� yapılarak düzenl� olarak 
kontrol ed�lmekted�r. Ayrıca endüstr�yel denet�mlerden ve �lçeler atıksu arıtma tes�sler�nden, gelen 
numuneler�nden anal�z� de yapılmaktadır. Malatya İler� B�yoloj�k Atıksu Arıtma Tes�s� merkez� kontrol 
odasında, g�r�ş ve çıkış suyu parametreler� anlık olarak �zlenmekted�r. Ayrıca atıksuyun arıtılması 
sürec�ndek� tüm ek�pmanların çalışma per�yotları ve oluşacak arızalar görülmekte ve müdahale 
ed�leb�lmekted�r.

 2030 yılı �ç�n 220.000 m³/gün şekl�nded�r.
 • 2020 yılı �ç�n 180.000 m³/gün
 • 2010 yılı �ç�n 135.000 m³/gün,

Malatya İler� B�yoloj�k Atıksu Arıtma Tes�s� 183.923 m²’l�k b�r alana �nşa ed�lm�ş olup, evsel atıksuların 
bertaraf ed�lmes� amacı �le kurulmuştur. 720.000 eşdeğer nüfusa h�zmet vereb�lecek şek�lde 
tasarlanmıştır. Tes�s�n gerçekleşen ve proje deb�s�;

Malatya İler� B�yoloj�k Atıksu Arıtma Tes�s� 
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• Güneş Enerj� Santral� Alanı (GES)
• Sürekl� Atıksu İzleme S�stem� (SAİS)
• Scada Odası
• Atıksu Deşarj Kanalı
• Atıksu Laboratuvarı
• Tehl�kel� ve Tehl�kes�z Atık Depoları
• Garaj ve Atölye B�nası
• İşletme B�nası
• Trafo ve Jeneratör B�nası
• Köpük Toplama Yapıları
• Çamur Toplama Yapıları
• Atıksu Dağıtma, Toplama ve Deşarj Yapıları
• Mekan�k Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma Ün�teler�
• Ger� Dev�r Çamur pompa �stasyonu
• Son Çökeltme Havuzları
• Blower Ün�tes�
• Havalandırma Havuzları
• Anaerob�k Havuz 
• Selektör Havuz
• Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucular
• İnce Izgaralar
• G�r�ş Pompa İstasyonu
• Kaba Izgaralar
• Taş Tutucu Havuzu

İler� B�yoloj�k Atıksu Arıtma Tes�s�nde atıksuların arıtılması ve s�stem�n düzenl� çalışması �ç�n tes�s 
aşağıdak� ün�telerden oluşmaktadır.

Malatya İler� B�yoloj�k Atıksu Artıma Tes�s� Genel Görünümü
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Tahs�lat Yapılan Vezneler
2021 yılı kurumumuza a�t su tahs�latı yapılan vezneler�n yerler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r. 



H�zmet ve faal�yetler�n� etk�n ve aralıksız yürütüleb�lmes� amacı �le MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 
2021 yılında, 158 adet resm�, 50 adet k�ralık olmak üzere toplam 208 adet araç ve �ş mak�nes� 
kullanılmış olup araç l�stes� aşağıdak� tabloda bel�rt�lm�şt�r. 

Araç Parkı
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Malatya Büyükşeh�r Beled�ye Mecl�s� MASKİ Genel Kurulu olarak görevl� ve yetk�l�d�r. Büyükşeh�r 
Beled�ye Başkanı Yönet�m Kurulunun başkanıdır. Beled�ye Başkanının bulunmaması hal�nde Genel 
Müdür Yönet�m Kuruluna başkanlık eder. 

2- Teşk�lat Yapısı
Malatya Su ve Kanal�zasyon İdares� Genel Müdürlüğünün yönet�m� 2560 Sayılı Kanun gereğ� şu temel 
organlardan oluşmaktadır. 
 • Genel Kurulu
 • Yönet�m Kurulu 
 • Denetç�ler 
 • Genel Müdürlük 
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3-B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar
Ülkem�zde yapılan her �şlem�n, elektron�k ortamda ve e-devlet üzer�nden gerçekleş�yor olması, 
h�zmet�n devamı ve sürekl�l�ğ� �ç�n teknoloj�k kaynakların varlığını vazgeç�lmez kılmıştır. Kamuda 
faal�yetlerdek� etk�nl�ğ�n artırılması, �let�ş�m ve koord�nasyonun sağlanması, h�zmet kal�tes�n�n ve 
hızının yükselt�lmes� kullanılan teknoloj�k kaynaklar �le doğrudan �lg�l�d�r. 
Kurumumuz, vatandaşlarımıza hızlı, güven�l�r ve kes�nt�s�z h�zmet sunmak �ç�n b�l�ş�m teknoloj�s�ndek� 
gel�şmeler� tak�p etmekte ve �ht�yaç duyduğu teknoloj�y� kurumun amaç ve hedefler�ne katkı 
sağlayacak şek�lde kullanmaktadır. Bu amaçla kurumumuzdak� tüm b�r�mler arasında kurulan b�lg� ve 
�let�ş�m ağı doğru b�lg�n�n zamanında üret�lmes�n� sağlayarak yönet�mde etk�nl�ğe katkıda 
bulunmaktadır. 
Genel Müdürlüğümüze a�t b�l�ş�m teknoloj�s� alt ve üst yapısının kurulmasına ve �y�leşt�r�lmes�ne, 
b�lg�sayarların ve teknoloj�k kaynakların kullanımı esnasında karşılaşılan sorunların çözümüne ve 
yazılımlara yönel�k konularda B�lg� İşlem Da�re Başkanlığı tarafından b�r�mlere tekn�k destek 
ver�lmekted�r. 
Yazılımlar
Genel Müdürlüğümüzde kullanılan yazılımlar ve modül sayıları aşağıdak� tabloda bel�rt�lm�şt�r. 
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1. BTS: Su ve kanal�zasyon �dareler�nde abonelere yönel�k yapılan tüm �şlemler�n yürütülmes�n� 
sağlamak amacıyla �nternet ortamında süreç odaklı gel�şt�r�lm�ş web tabanlı, mob�l destekl� Abone 
B�lg� Yönet�m S�stem� Yazılımı, toprak, b�tk� ve su anal�zler�n�n yapıldığı laboratuvarımızdak� tüm 
süreçler� b�r merkezde toplayan Laboratuvar B�lg� S�stem� Yazılımı, Arıza Ek�pler�, Bakım Onarım 
Ek�pler�, Abone Bağlantı Ek�pler�, Okuma Ek�pler� ve Operatörler tarafından kullanılan �ş emr� 
mantığına dayalı Çağrı Merkez� Yazılımı ve İş Emr� Yazılımını �çeren bütünleş�k, tek ver� tabanından 
yönet�len b�r s�stemd�r. 
2. EBYS: F�z�ksel ortamda mevcut olan belgeler�n elektron�k ortama geç�r�lmes� ya da elektron�k 
ortamda belgeler�n üret�lmes� �le bu belgeler�n kontrol ed�lmes�, düzenlenmes�, kullanılması ve 
arş�vlenmes� �ç�n yapılan programlar ve uygulamalardır. E-beled�ye uygulaması dah�l�nde 
kullanılmaktadır. 
3. YBS: Personel Özlük, Maaş, Satın alma ve İhale süreçler� Tak�p, Taşınır Mal Tak�p, Taşınmaz Mal Tak�p, 
Anal�t�k Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe g�b� modüller�n yer aldığı Yönet�m B�lg� S�stemler� 
yazılımıdır. Tüm kullanıcılar yetk�s� dâh�l�nde, kullanıcı hesapları �le s�stem� kullanmaktadır. Yazılım 
kapsamında yönetmel�k ve �steğe özel hazırlanmış rapor �mkânı mevcuttur. 
4. Tedar�k: Elektron�k Satın Alma S�stem�, doğrudan tem�n �lanlarının �nternet üzer�nden yayınlanıp 
eks�ltme yöntem�yle alınmasını sağlar. 
5. Yatırım İzleme B�lg� S�stem�: Kurum bünyes�nde gerçekleşen yatırımların; kayıt altına alınması, 
yatırım ve doğrudan tem�nlerle gerçekleşt�r�lmekte olan b�lg�ler�n�n toplanması, �şler�n durum ve tak�b�, 
n�hayet�nde tüm bu b�lg�ler�n detay ve özet raporlarının alınab�lmes�n� sağlayan b�r yazılımdır. 
6. PDKS (Personel Devam Tak�p S�stem�): Çalışanların �ş yer�ne g�r�ş çıkış saatler�n� tesp�t etmek ve 
buna göre ay sonu çeş�tl� raporlar oluşturarak fazla mesa� hesaplamasını otomat�k olarak yapan 
s�stemd�r. Gerekl� yerlerde mob�l PDKS yazılımı da kullanılmaktadır. 
7. İş Zekâsı: Raporlama, anal�z ve web uygulama tasarımı �le her düzeyde anal�z raporları, destek 
kararları ve �ş zekâsı uygulamalarını web üzer�nden sunan yazılımdır. 
8. Haked�ş: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve �lg�l� mevzuata uygun olarak Yapım, H�zmet, Mal Alımı ve 
Danışmanlık �haleler�n� uygulama ve �hale süreçler�n�n yönet�m� programıdır. Bu program �le Açık �hale 
usulü, Bell� �stekl�ler arasında �hale usulü ve Pazarlık usuller�ne göre �hale ed�len �şlerde kullanılacak 
olan tüm belgeler, mevzuata uygun olarak kısa süre �ç�nde hatasız olarak hazırlanmaktadır. 
9. CAD Uygulamaları: GİS uygulamaları, her türlü har�tacılık ve planlama g�b� b�rçok alanda kullanılan 
ç�z�m programı olup, altyapı yapım �şlemler�nde kullanılan b�r programdır. M�croStat�on b�r har�ta ç�z�m 
programıdır. Hâl�hazır har�ta üret�m�, �mar planı ç�z�m�, parselasyon har�taları yapımı ve �mar 
uygulamalarının her türlü ç�z�m� �le raporlarının hazırlanması, araz� toplulaştırma, kamulaştırma 
har�talarının üret�m�, yağmurlama projeler� ve coğrafi b�lg� s�stemler� çalışmalarını yapab�len b�r CAD 
programıdır. 

11. CBS: Konuma dayalı gözlemlerle elde ed�len grafik ve grafik-olmayan ver�ler�n toplanması, 
saklanması, �şlenmes� ve kullanıcıya sunulması �şlevler�n� bütünlük �çer�s�nde gerçekleşt�ren b�r b�lg� 
s�stem�d�r. Kente a�t alt ve üst yapıların (�çmesuyu hatları, kanal�zasyon hatları, yağmursuyu hatları, 
h�zmet b�naları, su depoları, arıtma noktaları vb.) b�lg�ler� MASKİ-CBS'ye g�r�lmekted�r. Bu ver�ler 
üzer�nde çeş�tl� değerlend�rme ve sorgulamalar yapılarak yönet�c�ler�n b�lg� ve tedb�r alması 
sağlanmaktadır. Malatya Büyükşeh�r Beled�yes� ve paydaş kurumlarla (Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşler� Genel Müdürlüğü) koord�nel� 
çalışarak ver�ler güncel tutulmaktadır. 

10. İcra Tak�p: ABYS S�stem� �le entegrel� çalışan yapılandırma sürec�nde kullanılan ve yapılandırmaların 
tak�b� ve �cra yönet�m�n� sağlayan programdır. 

12. Portal: Kurum �ç�nde �ht�yaç duyulan modüller�n gel�şt�r�ld�ğ� uygulamadır. 
13. Yerel Uygulamalar: Kurumun �ht�yaçları doğrultusunda gel�şt�r�len çeş�tl� uygulamaları 
barındıran masa üstü uygulamasıdır. 
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17. SCADA: Kapsamlı ve entegre b�r ver� tabanlı kontrol ve gözetleme s�stem� olan SCADA �le b�r tes�se 
veya �şletmeye a�t tüm ek�pmanların kontrolünden üret�m planlamasına, çevre kontrol ün�teler�nden 
yardımcı �şletmelere kadar tüm b�r�mler�n otomat�k kontrolü, gözetlenmes� ve sonuçların raporlanması 
sağlanır. 

16. KYS: Her türlü yönet�m s�stem� standardının öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak 
�l�şk�l� tüm faal�yetler�n yürütülmes�ne ve tak�b�ne olanak sağlayan modüler b�r uygulamadır. 

15. Araç Tak�p: Kurumda bulunan araç ve yakıt tüket�m�n�n kontrol ed�l�p �zlend�ğ� uygulamadır. 

14. BYS: Kurumda bulunan her türlü tak�p parametreler�n�n �şlend�ğ� ve tak�p ed�ld�ğ� kurumsal zekâ 
uygulamasıdır. 
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Vatandaşlarımızın web s�tem�z üzer�nden yapab�ld�ğ� çevr�m�ç� �şlemler şu şek�lded�r.

Vatandaşlarımız web s�tes�ne üye olmadan borçlarını sorgulayab�l�r ve ödeme �şlem�n� 
gerçekleşt�reb�l�r. Aynı zamanda web s�tes� üzer�nde su saatler�ndek� endeks b�lg�ler�n� g�rerek ödeme 
yapab�l�rler. 

Çevr�m�ç� Yapılab�len İşlemler

İstend�ğ� zaman vatandaşlarımız web s�tes�ne üye olarak arıza tak�p �şlemler� dâh�l bazı �şlemler�n� 
rahatlıkla yapab�lmekted�rler. Web s�tes� üzer�nde kurumumuz hakkında; b�lg� ed�nme, arıza kaydı 
açma, arıza sorgulama ve arıza durum b�lg�ler�ne ulaşma g�b� h�zmetler mevcuttur. Ayrıca yazılı d�lekçe 
�le kurumdan talepte bulunulmuş �se �lg�l� evrakın numarası alınarak web s�tes� üzer�nden evrak tak�b� 
yapılab�lmekted�r. 
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İdarem�zde personel�n eğ�t�m durumuna bakıldığında, L�se mezunu oranının % 33,02 �le en yüksek 
olduğu görülmekted�r. Onu % 21,78 �le L�sans mezunu ve %18,03 �le Ortaokul mezunları �zlemekted�r. 

 Mevcut personel�m�z�n % 95,32 s�n� erkek, % 4,68 �n� �se kadın personel oluşturmaktadır. En çok 
erkek (672) ve kadın (25) personel sürekl� �şç� çalışma grubunda yer almaktadır. 

 MASKİ Genel Müdürlüğümüzde �st�hdam ed�len personel sayısı 854 k�ş�d�r. İdarem�zde görev 
yapmakta olan memur personel sayısı 112 olup toplam personel�n %13'ünü oluşturmaktadır. Sürekl� �şç� 
sayısı �se 697 olup %81,6'lık oran �le en büyük �st�hdam grubunu oluşturmaktadır. 

4- İnsan Kaynakları 
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Mevcut personel�n h�zmet yılına göre dağılımı �ncelend�ğ�nde 6-10 yıl çalışma aralığı %36,30 �le en 
yüksek, 16-20 yıl çalışma aralığı �se %4,80 �le en düşük olduğu görülmekted�r. 

Personeller�m�z�n yaşa göre dağılımına bakıldığında; 40-49 yaş aralığındak� personel sayısının 311 k�ş� 
ve %36,42 oranla en yüksek düzeyde, 60 ve üzer� yaş aralığında bulunan personel sayısının �se 10 k�ş� ve 
% 1.17 oranla en düşük düzeyde olduğu görülmekted�r. 
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Genel Kurul: Malatya Büyükşeh�r Beled�ye Mecl�s�, MASKİ Genel Kurulu olarak görevl� ve yetk�l�d�r. 
2560 Sayılı Kanunda yazılı yetk� ve görevler� görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım 
aylarında özel gündemle toplanır. 

MASKİ yönet�m� aşağıdak� organlarca sağlanır. 

Malatya Büyükşeh�r Beled�yes�ne bağlı müstak�l bütçel� ve kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne ha�z b�r kuruluş olan 
Genel Müdürlüğümüz 20/11/1981 tar�h ve 2560 Sayılı Kanun çerçeves�nde Bakanlar Kurulunun 
13/03/2014 tar�hl� ve 2014/6072 Sayılı Kararı �le kurulmuştur. 

Yönet�m 
6-Yönet�m ve İç Kontrol S�stem� 

Genel Müdürlüğümüz Türk Standartları Enst�tüsü tarafından TS EN ISO 9001 Kal�te Yönet�m S�stem�, TS 
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem�, TS ISO 10002 Müşter� Memnun�yet� ve Ş�kayet 
Yönet�m S�stemler� belgeler� doğrultusunda h�zmet kal�tes�n� arttırarak çalışmalarına devam 
etmekted�r.

DAP �dares�nden sağlanan ödenekler çerçeves�nde; sulama suyu �ht�yacı san�yede 500 l�treye kadar 
olan sulama tes�sler�n�n kurulması, ıslahı ve tevs� �le alakalı etüt, planlama, proje ve programları 
yapmak, yaptırmak, tarım araz�ler� �ç�n sulama suyu tes�sler� yapmak ve uygulamasını sağlamak, 
Malatya Val�l�ğ�'n�n tarımsal sulamaya destek amaçlı verm�ş olduğu ödenek çerçeves�nde boru tem�n�, 
pompa tem�n�, tekn�k h�zmetler �darem�z tarafından yapılmaktadır. 

MASKİ kullanılmış sular �le b�rl�kte kanal�zasyon ve yağmur sularını çevreye zarar vermeden toplayarak 
yerleş�m yerler�nden uzaklaştırır. İl�n �ht�yaçları doğrultusunda kanal�zasyon alt yapısının yen�lenmes� 
ve yen� hat döşemes� çalışmalarını yürütmekted�r. 

Battalgaz� �lçem�zde bulunan Atıksu Arıtma Tes�s�, evsel atıksuların Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Su 
K�rl�l�ğ� Kontrolü Yönetmel�ğ� Standartlarına göre arıtılmasını sağlamaktadır. MASKİ tarafından 
şeh�rden toplanan atıksular arıtıldıktan sonra çevreye zarar vermeyecek standartlara get�r�l�p deşarj 
ed�lmekted�r. 

İçmesuyunun kal�te ve kontrolü akred�te olan Çevre Laboratuvarımız tarafından yapılmaktadır. 
İçmesuyu kaynağından gelen ve şeh�r şebekes�ne ver�len suyun kontrolü bel�rlenen noktalardan 
numuneler�n alınarak anal�z� yapılmaktadır. 

MASKİ, 13 �lçe ve bunlara bağlı mahallelerden oluşan 12.313 km2 l�k h�zmet alanı �ç�nde kes�nt�s�z h�zmet 
vermekted�r. Ver�len h�zmetlerden �çmesuyu konusunda; �çmesuyunu standartlara uygun hale get�r�p 
şebekeye vermek, �l�n en uç noktasına kadar ulaşmasını sağlamak ve bunu kontrol etmek MASKİ'n�n 
öncel�k taşıyan h�zmetler�ndend�r. İht�yaçlar doğrultusunda �çmesuyu alt yapısının yen�lenmes� 
çalışmaları ve yen� hat döşemes� çalışmalarını yürütmekted�r. MASKİ şehre sağlıklı su vermek ve suyu 
�l�n en uç noktasına kadar taşımak �ç�n terfi merkez�, depo, şebeke ve d�ğer tes�sler� yaparak 
�şletmekted�r. 

Malatya Büyükşeh�r Beled�yes�'n�n Su ve Kanal�zasyon h�zmetler� MASKİ Genel Müdürlüğünce 
yürütülmekted�r. Tüm yatırım ve faal�yetler bu amaç �ç�n yapılıp, kanunun kend�s�ne verd�ğ� yetk� 
kapsamında �çme, kullanma ve endüstr� suyu �ht�yaçlarını, yeraltı ve yerüstü kaynaklarından 
sağlamakta ve �ht�yaç sah�pler�ne ulaştırmaktadır. İht�yaç duyulan her türlü projey� yapmakta veya 
yaptırmakta, h�zmete aldığı tes�sler� �şletmekte gerekl� bakım ve onarımını yapmaktadır. 

5-Sunulan H�zmetler
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Yönet�m Kurulu: Yönet�m Kurulu b�r başkan ve beş üyeden oluşur. Malatya Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanı Yönet�m Kurulunun başkanıdır. Beled�ye Başkanın olmaması hal�nde Genel Müdür Yönet�m 
Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür �le Genel Müdür Yardımcılarından h�zmette en esk� olanı, 
h�zmette eş�tl�k hal�nde yaşlı bulunan Yönet�m Kurulunun tab�� üyes�d�r. Yönet�m Kuruluna atananların 
h�zmet süres� 3 yıldır. Süres� dolanlar yen�den atanab�l�rler.
Denetç�ler: MASKİ’n�n �şlemler� h�zmet süreler� �ç�nde sürekl� çalışacak olan �k� denetç� tarafından 
denetlen�r. Denetç�ler�n h�zmet süreler� �k� yıl olup h�zmet süreler� sonunda yen�den seç�lmeler� 
mümkündür. Denetç�ler MASKİ’n�n çalışmalarına �l�şk�n olarak tesp�t ett�kler� eks�kl�kler, aksaklıklar ve 
yasa dış �şlem hakkında raporlarını Genel Kurula ver�rler. Raporun b�r örneğ� de b�lg� �ç�n Malatya 
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanına sunulur.
Genel Müdür ve Yardımcıları: MASKİ Genel Müdürü 20/11/1981 tar�hl� 2560 Sayılı Kanun, d�ğer kanun� 
düzenlemeler ve mevzuat hükümler� çerçeves�nde MASKİ Genel Müdürlüğünün sevk ve �dares� �le 
görevl�, yetk�l� ve sorumludur. MASKİ Genel Müdürü Malatya Büyükşeh�r Beled�ye Başkanının tekl�fi 
üzer�ne İç�şler� Bakanı tarafından atanır.
Genel müdürlük h�zmetler�n�n yürütülmes�nde Genel Müdüre Yardımcılık etmek ve sayıları dördü 
geçmemek üzere yeter� kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları Genel 
Müdürün tekl�fi üzer�ne Malatya Büyükşeh�r Beled�ye Başkanının onayı �le atanırlar.
Genel Müdürlüğümüzde yönet�m; Genel Müdüre bağlı 3 Genel Müdür Yardımcısı, Özel Kalem 
Müdürlüğü, ve 1.Hukuk Müşav�rl�ğ� �le b�rl�kte, Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 12 Da�re Başkanlığı ve 
bu başkanlıklara bağlı 28 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.

İç Kontrol S�stem�: 
Kurumun hedefler�ne ulaşması �ç�n makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış b�r s�stem olan �ç 
kontrol, 5018 Sayılı Kanunun 55. Maddes�nde "�daren�n amaçlarına, bel�rlenm�ş pol�t�kalara ve 
mevzuata uygun olarak faal�yetler�n etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes�n�, varlık ve 
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî b�lg� ve yönet�m 
b�lg�s�n�n zamanında ve güven�l�r olarak üret�lmes�n� sağlamak üzere �dare tarafından oluşturulan 
organ�zasyon, yöntem ve süreçle �ç denet�m� kapsayan malî ve d�ğer kontroller bütünüdür" şekl�nde 
tanımlanmıştır.

İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar 
Kurumda çalışan herkes�n farklı sev�yelerde olsa da �ç kontrol s�stem�nde b�r görev ve sorumluluğu 
bulunmaktadır. Kamu İç Kontrol Rehber�nde rol ve sorumluluklar şu şek�lde tanımlanmıştır. 
Üst Yönet�c�: İdarede yeterl� ve etk�l� b�r �ç kontrol s�stem�n�n kurulmasını sağlamak, �şley�ş� �zlemek ve 
gerekl� tedb�rler� alarak gel�şt�rmek üst yönet�c�n�n sorumluluğundadır. İç kontrol s�stem�n�n sah�b� üst 
yönet�c�d�r. Üst yönet�c�, genel olarak �zleme görev�n� üstlenmekle b�rl�kte kurumun hedefler� 
doğrultusunda faal�yetler�n� yürütmes�nden ve �ç kontrol s�stem�n�n düzgün b�ç�mde �şley�ş�n�n 
sağlanmasından sorumludur. 
B�r�m Yönet�c�ler� (Harcama Yetk�l�ler�): B�r�mler�nde etk�l� b�r �ç kontrol s�stem� oluşturmak, 
uygulanmasını sağlamak, �zlemek ve zayıf yönler� gel�şt�rmekle sorumludur. 
Stratej� Gel�şt�rme B�r�m� Yönet�c�ler�: İç kontrol s�stem�n�n harcama b�r�mler�nde oluşturulması, 
uygulanması ve gel�şt�r�lmes� çalışmalarında koord�nasyonu sağlamak, eğ�t�m ve rehberl�k h�zmet� 
sağlamaktan sorumludur. 
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Personel: İç kontrol tüm personel�n görev�n�n b�r parçasıdır. Kurumda çalışan herkes �ç kontrol 
s�stem�n�n hayata geç�r�lmes�nde rol oynar. İç kontrol yalnızca b�r b�r�mdek� personel�n yürüteceğ� b�r 
görev değ�ld�r. Kurumda çalışan herkes�n yürüttüğü faal�yetler�n �ç�ne yerleşm�ş b�r süreçt�r. Bu nedenle 
�lave b�r �ş ya da görev olarak düşünülmemel�d�r. 
İç Denet�m B�r�m�: İç kontrol s�stem�n�n tasarım ve �şley�ş�n� sürekl� olarak �ncelemek, güçlü ve zayıf 
yönler�n�n bel�rlenmes�n� sağlamak ve gel�şt�r�lmes� �ç�n değerlend�rme ve tavs�yeler sunmak suret�yle 
�ç kontrol s�stem�n�n gel�şt�r�lmes�ne katkıda bulunur 
Mal� Yönet�m ve Kontrol Merkez� Uyumlaştırma B�r�m� (Mal�ye Bakanlığı): İç kontrol süreçler�ne �l�şk�n 
standartlar ve yöntemler bel�rlemek, gel�şt�rmek ve uyumlaştırmak, koord�nasyon sağlamak ve 
�darelere rehberl�k h�zmet� vermekle sorumludur. 
Kurum Dışındak�ler (h�zmetten yararlananlar, paydaşlar vb.): Kurum dışındak� k�ş�ler de �ç kontrol 
sürec�nde öneml� rol oynarlar. Bu k�ş�ler kurumun hedefler�n� gerçekleşt�rmes�ne katkıda bulunab�lecek 
yararlı b�lg�ler sağlayab�l�rler. Ancak kurumdak� �ç kontrol s�stem�n�n tasarlanmasından, 
uygulanmasından ve düzgün �şlemes�nden bu gruplar sorumlu tutulamazlar. 
Sayıştay: 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu hükümler�ne göre kamu �dareler�nde �ç kontrol s�stemler�n�n 
�şley�ş�n� değerlend�r�r. Dış denet�m organı olarak yapacağı düzenl�l�k denet�mler�nde kamu �dares�n�n 
�ç kontrol s�stem�n�n düzgün b�ç�mde �şley�p �şlemed�ğ�n� değerlend�r�r. Bu kapsamda, üst yönet�c� ve 
harcama yetk�l�ler� tarafından �mzalanan �ç kontrol güvence beyanlarını ve �ç denet�m raporlarını da 
d�kkate alır. 
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Il-AMAÇ VE HEDEFLER



 A-İdaren�n Amaç ve Hedefler�
 5018 Sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanununun 9. maddes� �le kurumlara, stratej�k 
amaçlar ve ölçüleb�l�r hedefler saptama zorunluluğu get�r�lm�şt�r. 2019 yılında yayınlanan "Beled�yeler 
İç�n Stratej�k Planlama Rehber�nde �se amaç sayısının ana faal�yet alanlarını geçmeyecek b�r b�ç�mde en 
fazla 10 olması ve bu amaçlardan b�r tanes�n�n de kurumsal kapas�ten�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k 
oluşturulması ve etk�n b�r b�ç�mde uygulanması, �zlenmes� ve değerlend�r�lmes� açısından her b�r 
amaca yönel�k en az 2, en fazla 5 hedef bel�rlenmes� tavs�ye ed�lm�şt�r. Bu doğrultuda MASKİ Genel 
Müdürlüğüne a�t Stratej�k Planda bel�rt�len 2021 yılına �l�şk�n amaç ve hedefler�m�z aşağıdak� tablolarda 
sıralanmıştır; 
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 • Kurum �ç� yetk� ve sorumluluklar bel�rlenmel�d�r.
 • Toplumsal d�yalog güçlend�r�lmel�d�r.
 • H�zmetlerde yüksek katma değerl� üret�m yapısına geç�lmel�d�r.
 • Ün�vers�teler �le �şb�rl�ğ� artırılmalıdır.
 • Geleceğe yönel�k sürdürüleb�l�r yönet�m ve h�zmet anlayışı gel�şt�r�lmel�d�r.
 • Alınacak h�zmet�n ucuzluğundan daha öneml� olanı kal�tes�d�r.
 • H�zmetlerde sürekl�l�k esastır.

 • Kent �ç� ve kırsal eks�k altyapı tamamlanmalıdır.
 • Susuzlukla mücadele ed�lmel�d�r.
 • Su kültürü oluşturulmalı ve gel�şt�r�lmel�d�r.

 • Su kaynakları ve çevre korunmalıdır.
 • İnsan, çevre ve hayvan sağlığına önem ver�lmel�d�r.

H�zmetlere İl�şk�n Pol�t�kalar

 • Yasal şartlar ve yönet�m s�stemler� şartları çerçeves�nde gel�şen teknoloj�y� tak�p 
 ederek sürekl� gel�şme ve �y�leşt�rmey� sağlamaktır.

İlkeler�m�z ve Değerler�m�z
 • H�zmet sunumunda çevreye ve �nsana saygı esastır.
 • Yönet�mde gel�şme ve değ�ş�me açıklık öneml�d�r.
 • Eş�tl�k ve tarafsızlık b�r gerekl�l�kt�r.
 • Katılımcı ve paylaşımcı yönet�m anlayışı her alanda oluşturulmalıdır.
 • Kurumsal �şley�şte et�k değerlere bağlılık ve sürekl�l�k esas alınır.
 • Kaynakların kullanımında hesap ver�leb�l�rl�k ve şeffaflık sağlanmalıdır.
 • Faal�yetler�n sunulmasında ulaşılab�l�rl�k ve etk�nl�k öneml�d�r.
 • Yönet�m anlayışında güven�rl�l�k ve dürüstlük esas alınmalıdır.

 • Doğruluk, şeffaflık, hesap ver�leb�l�rl�k ve ölçüleb�l�rl�k �lkeler�n� hayata geç�ren, 
 ek�p ruhuna sah�p b�r yönet�m anlayışı �le su ve kanal�zasyon h�zmetler�n� etk�n, 
 kal�tel�, sağlıklı ve kes�nt�s�z olarak sunmak,
 • Gelecek nes�ller�m�ze yaşanab�l�r b�r çevre bırakmak �ç�n atıkları azaltmak, ger� 
 dönüşüm oranını artırmak, doğal kaynakların kullanımını azaltmak,
 • Objekt�f, er�ş�leb�l�rl�k, cevap vereb�l�rl�k prens�pler� �le ş�kâyetler� etk�n b�r şek�lde 
 ele alarak vatandaş memnun�yet�n� sağlamak,
 • Sağlıklı çalışma ortamı oluşturup kaza r�skler�n� en aza �nd�rgemek ve çalışan 

Kurumsal Pol�t�kamız

 memnun�yet�n� sağlamak,

B- Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler
 Kurumumuz verd�ğ� h�zmette en �y�s�n� sunab�lmek adına �lke ve değerler� �le temel pol�t�ka ve 
öncel�kler�n� bel�rlem�şt�r. Temel pol�t�ka ve öncel�kler; kurumsal, h�zmetlere, sosyal sorumluluğa, 
teknoloj� kullanımına, ekonom�k �şlemlere ve uluslararası h�zmetlere �l�şk�n pol�t�kalar başlıklarında 
oluşturulmuştur. 
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 • Gel�rler etk�n toplanmalıdır.
 • Gel�r-g�der denges� sağlanmalıdır.

 • B�l�msel, kültürel ve sosyal faal�yetler gel�şt�r�lmel�d�r.

Ekonom�k İşlemlere Yönel�k Pol�t�kalar

 • Su tasarrufu b�l�nc� oluşturulmalıdır.
 • B�l�nçl� topluma dönüş özend�r�lmel�d�r.
 • Sosyal, b�l�msel ve kültürel yayınlara yer ver�lmel�d�r.
 • S�v�l Toplum örgütler� �le �şb�rl�ğ� sağlanmalıdır.
 • Spor ve müz�k etk�nl�kler� özend�r�lmel�d�r.
Teknoloj� Kullanımına İl�şk�n Pol�t�kalar
 • e-devlet kapsamında www.mask�.gov.tr uygulaması gel�şt�r�lmel�d�r.
 • Teknoloj�den en üst düzeyde yararlanılmalıdır.

 • Su mal�yetler�n�n düşürülmes�ne ve vatandaşa ucuz su sunumuna çalışılmalıdır.
Sosyal Sorumluluğa İl�şk�n Pol�t�kalar

 • Suyun sosyal yaşamı olumlu etk�leyecek yönler�ne ağırlık ver�lmel�d�r.

 • Faal�yet-bütçe �l�şk�s� etk�nleşt�r�lmel�d�r.
 • MASKİ kend� �mkânları �le ek kaynaklar üretmel�d�r.
Uluslararası H�zmetlere İl�şk�n Pol�t�kalar
 • Gel�şm�ş ülke deney�mler�nden yararlanılmalıdır.
 • Uluslararası kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� yapılmalıdır.

 • Harcamalar stratej�k planlamaya uygun olarak yapılmalıdır.
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III-FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER



300.000.000,00 TL olarak tahm�n ed�len 2021 Mal� Yılı Gel�r Bütçes�, 265.039.042,67 TL olarak 
gerçekleşm�ş olup, gel�r çeş�d�ne göre gerçekleşmeler aşağıdak� tabloda bel�rt�lm�şt�r. 

 A-Mal� B�lg�ler
 1-Bütçe Uygulama Sonuçları
2021 Mal� Yılı Bütçes� 595.000.000,00 TL olarak bel�rlenm�ş olup yıl �ç�nde alınan h�be, bağış ve 
aktarmalardan sonra bütçe ödenek tutarı 600.090.860,05 TL olarak gerçekleşm�şt�r. Toplam ödenek 
m�ktarının �se 436.070.900,48 TL'l�k kısmı harcanmış olup bütçe g�derler�n�n ekonom�k sınıflandırma 1. 
düzeye göre ödenek ve gerçekleşme tutarları aşağıdak� tabloda bel�rt�lm�şt�r.
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 2.Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar
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 3-  Mal� Denet�m Sonuçları
 Mal� denet�m sonuçları genel olarak 2 başlık altında �nceleneb�l�r.
 -Ön Mal� Kontrol
 -Dış Denet�m 
İdarem�zde harcama b�r�mler� tarafından ödemeye �l�şk�n gerçekleşt�r�len �şlemler Stratej�, Bütçe ve 
Muhasebe Şube Müdürlüğü tarafından kontrol ed�lmekted�r. 
Dış denet�m �se TBMM adına Sayıştay denetç�ler� tarafından yapılmakta olup, tanz�m ed�len raporlar 
doğrultusunda gerekl� çalışmalar İdarem�z tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Büyükşeh�r Beled�yes� 
Mecl�s Üyeler� arasından seç�len denetç�ler tarafından İdarem�z hesapları per�yod�k olarak 
denetlenmekted�r. 



B-PERFORMANS BİLGİLERİ 
1- Faal�yet ve Proje B�lg�ler� 
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 Atıksu Arıtma ve Denet�m Şube Müdürlüğü 2021 Yılı Faal�yetler� 
 İler� B�yoloj�k Atıksu Arıtma Tes�s�nde 2021 yılında tes�se günlük ortalama 134.362 metreküp 
atıksu g�r�ş� olmuş ve toplam 49.042.430 metreküp atıksu arıtılmıştır. Tes�se gelen atıksuyun % 100'ü 
arıtılarak doğaya tekrar kazandırılmıştır. 

2021 YILI FAALİYET RAPORU

2021 Yılı Atıksu Arıtma Tes�s� İç İzleme Ver�ler� 



 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmel�ğ� kapsamında; Merkez Atıksu Arıtma Tes�s� çıkış suyundan 
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca akred�te olmuş laboratuvar tarafından aylık 1 adet olmak üzere toplam 
12 adet arıtılmış suyun numunes� İl Çevre Müdürlüğü yetk�l�ler� gözet�m�nde alınmış olup, numuneler 
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmel�ğ� kapsamında bel�rt�len deşarj l�m�tler�n�n altında çıkmıştır.

 Atıksu Arıtma Laboratuvarı; 
 Atıksu Arıtma Laboratuvarı'nda 2021 yılı �çer�s�nde tes�ste arıtılan su �le �lg�l� anal�zler�n yanı sıra 
endüstr�yel atıksu üreten �şletmelerden alınan numuneler�n de anal�z� yapılmaktadır. Ayrıca Atıksu 
Arıtma Tes�s� laboratuvarında g�r�ş-çıkış atıksuyu �çer�s�nde çeş�tl� anal�zler yapılmaktadır.2020 yılı 
�çer�s�nde yapılan anal�z sayısı 5277 �ken 2021 yılında toplam 10644 adet anal�z yapılmıştır. Çevre ve 
Şeh�rc�l�k Bakanlığının "Kentsel Atıksu Arıtımı Deşarj Yönetmel�ğ�" kapsamında Atıksu Arıtma 
Laboratuvarı'nda yapılan anal�zler; 

 • K�myasal Oks�jen İht�yacı 
 • Toplam Azot 
 • Toplam Fosfor 
 • Askıda Katı Madde 
 • B�yoloj�k Oks�jen İht�yacı 
 • PH 

 Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından denet�m� yapılan Sürekl� Atıksu İzleme S�stem�nde 
(SAİS) anlık olarak anal�z� yapılmakta olup sonuçlar bakanlık tarafından kontrol ed�lmekted�r. SAİS 
tarafından yapılan anal�zler şunlardır; 

 • Askıda Katı Madde 
 • Çözülmüş oks�jen 
 • K�myasal Oks�jen İht�yacı 
 • PH 
 • Sıcaklık 
 • İletkenl�k 
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 • İletkenl�k 
 • B�yoloj�k Oks�jen İht�yacı 
 • N�tr�t 
 • N�trat 
 • Amonyum 
 • Sıcaklık 
 • Çözünmüş Oks�jen 
 • Yağ-Gres 
 • Çöken Katı Madde 
 • Toplam Katı Madde 
 • Çamur Nem� 
 • K�myasal Oks�jen İht�yacı 
 • Askıda Katı Madde 
 • Toplam Azot 
 • Toplam Fosfor 

 • Uçucu Toplam Katı Madde 
 • Uçucu Askıda Katı Madde 

 Şube Müdürlüğümüzce 2021 yılı �çer�s�nde laboratuvar personeller� tarafından aşağıda 
bel�rt�len tabloda parametreler�n anal�zler� yapılmıştır. 

 Tes�s�m�z �ç�n gerekl� olan aşağıda bel�rt�len parametreler�nde anal�z� Şube Müdürlüğümüzce 
yapılmaktadır. 
 • Ph 



Atıksu arıtma tes�s� çıkış suyu 2021 yılı ortalama ver� tablosu 
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 Akred�te laboratuvarı anal�z sonuçları çıkış suyu �ç�n yazılmıştır. 

 Yukardak� tabloda görüldüğü g�b� deşarj değerler� l�m�t değerler�n�n altındadır. Kentsel Atıksu 
Arıtımı Yönetmel�ğ� tablolarda bel�rt�len KOİ sınır değer� 125'den küçük olması gerek�rken Tes�s KOİ 
ortalama deşarj değer� 78,4, BOİ 25'den düşük olması gerek�rken Tes�s BOİ ortalama deşarj değer� 
19,50 , AKM değer� 35'den düşük olması gerek�rken tes�s yıllık ortalama değer� 16'dİr. İler� B�yoloj�k 
Atıksu Arıtma Tes�s� deşarj değerler�n� sürekl� sağladığı �ç�n Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından enerj� 
ger� ödemes� almaktadır. 

2021 Yılı Çıkış Suyu Ortalamaları 
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 Kontrollük ve Bakım Onarım Faal�yetler� 
 1. Arapg�r Atıksu Arıtma Tes�s� İnşasının Yatırım İnşaat Da�res� Başkanlığı İle B�rl�kte Eş Kontrollü 
Olarak Yürütülmes� İş� 
 22.500 Nüfusa h�tap etme kapas�tes�nde olan Arapg�r Atıksu Arıtma Tes�s� �nşaatı tamamlanmış 
olup devreye alınma aşamasındadır. Arapg�r �lçes� atıksularının arıtılarak çevren�n korunmasında 
öneml� rol oynayacaktır. 

Arapg�r Atıksu Arıtma Tes�s� 
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 2. Doğanşeh�r Atıksu Arıtma Tes�s� İnşasının Yatırım İnşaat Da�res� Başkanlığı İle B�rl�kte Eş 
Kontrollü Olarak Yürütülmes� İş� 
 20.000 Nüfusa h�tap etme kapas�tes�nde olan Doğanşeh�r Atıksu Arıtma Tes�s� �nşaatı devam 
etmekted�r. Doğanşeh�r �lçes� atıksularının arıtılarak çevren�n korunmasında öneml� rol oynayacaktır. 

Doğanşeh�r Atıksu Arıtma Tes�s� 
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 3. Doğanyol Atıksu Arıtma Tes�s� İnşasının yatırım �nşaat da�res� başkanlığı �le b�rl�kte eş 
kontrollü olarak yürütülmes� �ş� 
 6000 Nüfusa h�tap etme kapas�tes�nde olan Doğanyol Atıksu Arıtma Tes�s� �nşaatı devam 
etmekted�r. Doğanyol �lçes� atıksularının arıtılarak çevren�n korunmasında öneml� rol oynayacaktır.  

Doğanyol Atıksu Arıtma Tes�s� 
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 4. Yarımcahan Paket Atıksu Arıtma Tes�s� �malat ve devreye alınmasının yatırım �nşaat da�res� 
başkanlığı �le b�rl�kte eş kontrollü olarak yürütülmes� �ş� 
 2500 Nüfusa h�tap etme kapas�tes�nde olan Yarımcahan Paket Atıksu Arıtma Tes�s� �nşaatı 
tamamlanmış olup devreye alma aşamasındadır. Battalgaz� �lçes� Yarımcahan Mahalles� atıksularının 
arıtılarak çevren�n korunmasında öneml� rol oynayacaktır. 

Yarımcahan Paket Atıksu Arıtma Tes�s� 



www.mask�.gov.tr 39

2021 YILI FAALİYET RAPORU

 Malatya Merkez Atıksu Arıtma Tes�s�n�n öneml� ün�teler�nden b�r� olan ger� dev�r ün�tes�ne 115kW 
gücündek� terfi pompası montajı yapılarak devreye alınmıştır. Bu ün�te ve ek�pmanları tes�s�n hem 
proses hem de enerj� ver�ml� �şlet�lmes�nde öneml� rol üstlenmekted�r. 

 5. 115 Kw Kapas�tel� Ger� Dev�r Pompasının Montajının Yapılarak Devreye Alınması 

Ger� Dev�r Ün�tes� 



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Da�re Başkanı B. Alper SİNANOĞLU

Yazılım, Donanım ve CBS Şube Müdürlüğü

Scada Şube Müdürlüğü 
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2021 Yılı Faal�yet ve Proje B�lg�ler� 
 Başkanlığımız, Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm b�r�mlerde h�zmet vermekted�r. 2021 yılı 
�çer�s�nde h�zmet verd�ğ�m�z tüm lokasyonlardak� çalışanlarımıza yönel�k gerekl� tekn�k serv�s ve 
donanım h�zmet� sağlanmıştır. Her b�r�mde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmes� ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Ed�lmes� Hakkında Kanun 
doğrultusunda ve tekn�k �mkanlar ölçüsünde ofis/saha personel�n�n �nternet er�ş�m� ver�lm�şt�r. İlg�l� 
da�reler�n öneml� lokasyonlarının tek b�r sayfadan �zleneb�lmes� �ç�n oluşturulmuş olan sayfamız 
güncellenm�şt�r. Ulusal S�ber Olaylara Müdahale Merkez� �le koord�nasyonun devamlılığı sağlanmıştır. 
KVKK kapsamında s�stemler�m�zde gerekl� güvenl�k önlemler� alınmış ve sızma test� (pentest) 
yapılmıştır. Sanallaştırma m�mar�s�ne dayalı ve yedekl� yapıdak� sunucular ve sayısal tüm kr�t�k ver�ler, 
merkezdek� akıllı depolama ve d�sk bazlı yedekleme ün�teler�nde anlık olarak güncel ve yedekl� b�r 
yapıda tutulmuştur. 

Ağ S�stem Yönet�m� 
 Başkanlığımızda 2021 yılında 17 adet yazılım projes� yürütülmüştür. Bu yazılımlar B�lg� 
Teknoloj�ler� S�stem�, Elektron�k Belge Yönet�m S�stem�, Yönet�m B�lg� S�stem�, Elektron�k Satın Alma 
S�stem�, Yatırım İzleme B�lg� S�stem�, Personel Devam Tak�p S�stem�, İş Zekası, Haked�ş, M�cro Stat�on- 
Netcad, İcra Tak�p, Coğrafi B�lg� S�stem�, Kurum�ç� Portal, Yerel Uygulamalar, Kurumsal Zeka, Araç - 
Yakıt Tak�p S�stemler�, Kal�te Yönet�m S�stem�, Scada S�stem� şekl�nded�r. Bu yazılımlardan B�lg� 
Teknoloj�ler� S�stem� bünyes�nde yer alan, Müşter� H�zmetler� Da�res� Başkanlığı, Stratej� Gel�şt�rme 
Da�res� Başkanlığı ve Hukuk Müşav�rl�ğ� tarafından kullanılan Abone B�lg� Yönet�m S�stem� Yazılımı 
değ�şt�r�lerek, personellere eğ�t�m� ver�lm�şt�r.



 Abone B�lg� Yönet�m S�stem� �le E-Devlet arası entegrasyon �şlem� gerçekleşt�r�lerek 
vatandaşlarımızın E-Devlet üzer�nden abone b�lg�ler�n�, fatura b�lg�ler�n� ve borç b�lg�ler�n� 
sorgulayarak ödeme yapab�lmeler� sağlanmıştır. Kurum Web S�tem�z, başkanlığımız bünyes�nde 
çalışan personeller�m�z tarafından yen�den kodlanarak yayına alınmıştır. 
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Şek�l 1 Abone B�lg� Yönet�m S�stem� 

Şek�l 2 Kurum Web S�tes� 



Üyel�k s�stem� �le çalışan E-Mask� sayfamız yen�den kodlanarak yayına alınmıştır. 
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Şek�l 3 E- Mask�

 Ölçüleb�l�r Alt Bölge (DMA) hesaplamaları �ç�n abone okuma lokasyonları ve Kurum 
envanterler� s�steme �şlenm�şt�r. Asbu�lt ver� g�r�şler� ve ver� güncelleme �şlemler�n�n devamlılığı 
sağlanmıştır. Rut�n olarak CBS kullanıcılarına eğ�t�mler ver�lerek CBS kullanımı yaygınlaştırılması ve 
daha etk�n kullanılmasına yönel�k faal�yetler yapılmıştır. 
 Scada Şube Müdürlüğümüze bağlı Scada Otomasyonu �le merkez ve taşra depo sev�yeler�, anlık 
deb� ver�ler� tak�p ed�lm�şt�r. Scada panosu tasarımı ve uygulamaya alma �şlemler� �le PLC kontrol 
kartlarının programlanması kurum bünyes�nde çalışan kend� personeller�m�z tarafından yapılarak c�dd� 
b�r mal�yet�n önüne geç�lm�şt�r. Otomasyon S�stem�ne dah�l ed�len �stasyonların uzaktan tak�p ed�lmes� 
ve müdahale ed�lmes� �ç�n Mov�con'da yen� ekran tasarımları yapılmıştır. MVC ve JavaScr�pt tabanlı 
Scada web uygulaması �le s�stem�n anlık �zlemes� ve raporlanması sağlanmıştır. 
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Su Kal�te Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü 2021 Yılı Faal�yetler� 

 • Atıksu Laboratuvarında; fabr�ka ve firmalardan gelen atıksular, MASKİ bünyes�ndek� 
�lçelerden kontrol lı gelen atıksular, Atıksu Arıtma Tes�s�nden gelen atıksuların anal�zler� yapılmıştır. 

 • Toprak Laboratuvarında; toprakta ver�ml�l�k anal�z�, toprakta fiz�ksel anal�z, toprakta makro ve 
m�kro element anal�zler� �le yaprakta makro ve m�kro element anal�zler� yapılmıştır. 

 • M�krob�yoloj� Laboratuvarında; �çme sularının k�myasal anal�zler�n�n yanı sıra �ç�leb�l�rl�k 
kr�terler� açısından m�krob�yoloj�k kal�tes�n�n �zlenmes� sağlanmıştır. 

 • İçmesuyu Laboratuvarında; �çmesuyu k�myasal anal�z�, �çmesuyu fiz�ksel anal�z�, sulama suyu 
anal�z�, beton karışım suyu anal�z� �le su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n su anal�zler� yapılmıştır. 

 Başkanlığımıza bağlı Çevre Laboratuvarında �çmesuyu laboratuvarı, m�krob�yoloj� laboratuvarı, 
toprak laboratuvarı ve atıksu laboratuvarı olarak 4 ayrı alanda laboratuvar çalışmaları yapılmıştır. 

 2019 yılında Akred�tasyon belges�n� alan laboratuvarımız bünyes�nde; �çmesuyu fiz�ksel, 
k�myasal ve bakter�yoloj�k anal�zler�, sulama suyu anal�zler�, kullanma suyu anal�zler� ulusal ve 
uluslararası yönetmel�kler çerçeves�nde yapılmaktadır. Bununla b�rl�kte laboratuvarımızda toprak 
ver�ml�l�k anal�zler�, toprakta ve yaprakta makro ve m�kro elementler�n anal�zler�, toprak fiz�ksel 
anal�zler� g�b� pek çok anal�z yapılab�lmekted�r. 

 İnsan� Tüket�m Amaçlı Sular Hakkındak� Yönetmel�k" gereğ� aboneler�ne sunduğu suyun 
kal�tes�n� sürekl� olarak �zleyen Genel Müdürlüğümüz anal�z sonuçlarına göre �ht�yaç duyulan �şlem ve 
müdahaleler� yapmaktadır. Bu amaçla şebekeler, su depoları, �çmesuyu kaynakları ve kaptajlar 
kontrolün sürekl� yapıldığı yerlerd�r. Alınan numunelerle k�myasal, fiz�ksel ve bakter�yoloj�k anal�zler 
yapılmaktadır. 
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 Anal�zler�m�z uluslararası standartta yapılmış olup bu kapsamda b�rçok enstrümantal ve 
elektron�k c�haz kullanılarak gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

 Başkanlığımıza bağlı Çevre Laboratuvarının �çmesuyu, m�krob�yoloj�, atıksu ve toprak 
laboratuvar bölümler�nde, aşağıda bel�rt�len b�r çok farklı parametrede numuneler�n anal�zler� 
yapılarak raporlanıp kayıt altına alınmıştır. 

Laboratuvarımızda Anal�z� Yapılan Parametreler 
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 Başkanlığımıza bağlı çevre laboratuvarında yıl �çer�s�nde klor tak�p, �çmesuyu, bakter�yoloj�k, 
atıksu ve toprak anal�zler�, raporlama ve onay �şlemler� yapılmıştır. Bu faal�yetler aşağıdak� tablolarda 
bel�rt�lm�şt�r. 

Laboratuvar Anal�z Faal�yetler� 

Laboratuvarda Kullanılan C�hazlar Tablosu 
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 Su kaynağımız kaptajda otomat�k gaz klorlama s�stem�n�n yanı sıra, merkez �lçeler de mevcut 
yed� büyük su deposun da klor tak�b� yapılmıştır. Yönetmel�ğ�n kr�ter olarak b�ld�rd�ğ� uç noktada akt�f 
klor en az 0.2 mg/l m�ktarı en fazla 0,5 mg/l'y� geçmeyecek şek�lde ayarlanmıştır. Ayrıca d�ğer �lçe ve 
mahalleler�nde mevcut su depolarının klorlanması ve su kal�tes�n� etk�leyecek her türlü faktör b�r�m 
müdürlüğümüz tarafından denetlenm�şt�r. 

İlçeler�m�zde yapılan 2021 yılı klor ölçüm ver�ler� tabloda bel�rt�lm�şt�r. 



 Çevre Laboratuvarımızın akred�te olmasıyla; yen� altyapısı ve belgelend�rme çalışmaları 
tamamlanmıştır. Akred�tasyonun sonucu olarak vatandaşlarımızın laboratuvarımızdan bekled�ğ� 
h�zmetler en ser� ve güven�l�r şek�lde yapılmakta, daha önce uluslararası geçerl�l�ğ� olan laboratuvarlara 
gönder�len özel-kontrol numuneler� MASKİ laboratuvarında çalışılmaktadır. 

 2021 yılı �çer�s�nde yapılması gereken Türkak gözet�m denet�m�ne Laboratuvarımız kapsamını 
gen�şletme taleb�nde bulunarak g�rm�şt�r. Çevre Laboratuvarımız 27.11.2021 tar�h�nde gerçekleşt�r�len 
Türkak denet�m� sonrasında akred�te olan parametrelere ek olarak suda; B�yoloj�k Oks�jen İht�yacı 
(BOI) Tay�n�, Fekal Enterokokların Sayımı, Escher�ch�a col� Sayımı ve Kol�form Bakter�ler�n Tesp�t� ve 
Sayımı, atıksuda B�yoloj�k Oks�jen İht�yacı (BOI) Tay�n� olmak üzere 5 parametrede daha 
yetk�lend�r�lm�şt�r. 

 Denet�m net�ces�nde Suda; pH, İletkenl�k, Toplam Alkal�n�te, Bulanıklık, KOİ, AKM, 
Alüm�nyum, Krom, Bakır, Kurşun, Ç�nko, Selenyum, Mangan, Dem�r, N�kel, Arsen�k, Ant�mon, 
Kadm�yum, Sodyum Potasyum, Kals�yum, Magnezyum. Atıksuda; pH, İletkenl�k, Toplam Alkal�n�te, 
Bulanıklık, KOİ, AKM olmak üzere toplam 28 parametrede yetk�lend�r�lm�şt�r. 

 Süreç kapsamında yapılan çalışmalarda laboratuvarımız ulusal ve uluslararası b�rçok kuruluşun 
düzenled�ğ� ve Türk�ye'dek� pek çok laboratuvarın katılmış olduğu; atıksuda element, suda element, 
suda katyon, suda pH, suda AKM, suda elektrol�t �letkenl�k parametreler�n�n tamamından yeterl�l�k 
testler�ne katılmış ve başarıyla geçm�şt�r. Laboratuvarımız bu çalışmalara her yıl düzenl� olarak Fapas, 
Ume ve Lgc g�b� uluslararası firmaların aracılığı �le katılmaktadır. 

 Uluslararası kabul gören standart metotlarla yaptığımız anal�zler�n resm� ve özel kurumlarda 
kabul ed�leb�lmes� amacıyla 2016 yılında akred�tasyon sürec�ne altyapısını hazırlayarak başlayan 
laboratuvarımız; 2018 yılında yen� h�zmet b�nasına geç�şle b�rl�kte çalışmalarına hız kazandırmıştır.2019 
yılında �lk denet�mden geçerek Türkak tarafından akred�te ed�lm�şt�r. (Akred�tasyon No: AB-1471-T) 

Laboratuvar Akred�te Çalışmaları 

Toplamda; 2187 adet su numunes�nden, 45.773 adet parametre anal�z ed�lm�şt�r. 
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2021 Yılında Laboratuvarımızda Yapılan Anal�z ve Parametre Sayıları 
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