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 اعملوا معا من أجل الشعب الذي تنتمون إليه وليس من أجل
.أنفسكم

فإن هذه أعىل مراتب العمل.



مولود أويسال

 رئيس بلدية اسطنبول 



والغرب الرشق  تقاطع  ونقطة  إمرباطوريات  لثالث  عاصمة  كانت   اسطنبول 
كام وأنها مدينة عاملية المثيل لها بقيمها التاريخية والثقافية

الجميلة االستثامرات من أجل جعل اسطنبول  الكثري من  بتنفيذ   لقد قمنا 
مبشاريع أعاملنا  وتستمر  العامل.  يف  للعيش  مالءمة  األكرث  املدن  من   واحدة 
اإلستثامرية. املسرية  هذه  خالل  تاريخية  مهام  بأخذ  إسيك  قامت   جديدة. 
أكرث بيئة  لرتك  األمد  طويلة  ومشاريع  تنفيذ خطط  يف  االستثامرات   وبدأت 
املؤسسات أكرث  من  واحدة  وأصبحت  القادمة.  لألجيال  للعيش   مالءمة 
 االستثامرية شهرة يف دولتنا. كام كان لها دورا كبريا يف رفع مستوى املعيشة
الرشب مياه  مثل  بتنفيذها  قامت  التي  اإلستثامرات  خالل  من  مدينتنا   يف 

 والرصف
الصحي واإلستثامرات البيئية.

هي التي  املياه  جعل  وإمكانية  اسطنبول  مدينة  احتياجات  حساب   عملية 
ومياه الرشب  مياه  تقنيات  ومتابعة  دائم  وبشكل  متوفرة  الحياة   مصدر 
مبشاريع إسيك  تقوم  واإلستمرارية.  الدقة  تتطلب  املتجددة  الصحي   الرصف 
 ضخمة ضمن استثامرات كبرية لحل مشكلة نقص املياه عىل املدى الطويل
 لألجيال الجديدة. يستمر إنشاء الخط الثالث ملرشوع َملَن. عند انتهاء هذا
 املرشوع سيكون قد تم تلبية احتياجات املياه يف اسطنبول حتى عام 2050.
 كام أنه تم البدء بإنشاء محطات معالجة املياه والتي يجب أن تبدأ بالعمل

مع مصادر املياه الجديدة
 

أصدقايئ األعزاء ،

يف املتقدمة"  البيولوجية  "املعالجة  فرتة  نطاق  يف  مستمرا  العمل   مازال 
 معالجة مياه الرصف الصحي. أما عملية بناء منشئات بالطاليامن للمعالجة
واطاكوي الثالثة  املرحلة  وطوزال  الصحي  الرصف  ملياه  املتقدمة   البيولوجية 
 املرحلة الثانية للمعالجة البيولوجية املتقدمة ملعالجة مياه الرصف الصحي
 فهي مستمرة عىل أرسع وجه. وتتحول محطات معالجة مياه الرصف الصحي
 األويل إىل محطات معالجة بيولوجية متقدمة. كام أن شبكة اسطنبول الكربى
النهاية يف نقرتب من  االنتهاء. ونحن  الصحي عىل وشك  الرصف  مياه   لجمع 

نظام األنفاق يف منظومة تجميع مياه الرصف الصحي

هو كام  إسيك   يف  تفضيلنا  هو  والوطنية  املحلية  التكنولوجيا  استخدام   إن 
الحال يف جميع مجاالت فعاليات بلدية اسطنبول الكربى

 كام يتم إعطاء أولوية خاصة ملواضيع إعادة اإلستخدام وابتكار تقنيات املياه.
تدريجي، بشكل  العامل  يف  املائية  املوارد  فيها  تتدهور  التي  الظروف  ظل   يف 
.بدأ العمل عىل تقنية "الشبكة الذكية" املستقبلية التي تعترب قضية مهمة

 أقدم شكري وأبارك العاملني يف إسيك الذين يسعون جاهدين لحامية البيئة
 وتأمني مصدر الحياة أي ماء الرشب. وأمتنى أن يكون تقرير الفعاليات إلسيك

.لعام 2017 خريا وبركة

.أقدم تحيايت واحرتامي ملواطنينا يف اسطنبول الذين هم أعزاء مثل املاء



فاتح طوران
 املدير العام إلدارة املياه والرصف الصحي إلسطنبول إسيك



أيها اإلسطنبوليون األعزاء،
 املياه والتي هي مصدر الحياة لها معنى آخر عند إسطنبول. أطراف مدينة اسطبنول

 محاط باملياه من بحر مرمرة والبحر األسود ومضيق البوسفور ولكن اليوجد مصدر

مثل مايشابهه  أو  كبري  نهر  اسطنبول  يف  يوجد  ال  املدينة.  من  قريب  للرشب   مايئ 

البوسفور والذي هو مسار مايئ فريد يف القدمية األخرى ولكن لديها مضيق   املدن 

اآلثار لحضارة تصفت عىل مر الذي يعكس منط حياة وأجمل  املضيق   العامل. هذا 

والغرب متتزج الرشق  يجعل  والذي  لها  الذي المثيل  إىل موقعها   باإلضافة   الزمن. 

 وتتواجه وجها لوجه يف نفس الوقت. مبا معناه إن اسطنبول للامء واملاء السطنبول

 يضيفون لبعضهم معاين

.بالكاد من املمكن رشحها عرب مدونات مؤلفة من الكثري من املجلدات

الذين أجدادنا  من  توارثناها  التي  املياه  لحضارة  الحايل  املمثل  إسيك   إدارة   نحن 

باألوقاف وأرواحهم  الهندسة  بحسابات  عقولهم  فيها  مزجوا  والذين  بهم   نفتخر 

واالستثامرات العام  نشاطات  يصف  الذي  العمل  هذا  والنوافري.  املياه   وسبل 

 والخدمات التي تركناها

.وراءنا هو مجلد جديد يضاف إىل مجلدات حضارة املياه

 عىل الرغم من أن جملة "حجرها وترابها من الذهب" تذكرنا مبوجة الهجرة مابعد

 الخمسينات فإن اسطنبول هي مدينة عدد سكانها يف ازدياد دائم وبالتايل احتياجها

 للامء أيضا. وبالتايل فإنه عندما كان استهالك املياه يف عام 2007 هو 714.314.283

 مرتمكعب فإنه وصل إىل 1.020.641.179 مرتمكعب يف عام 2017. أي أن مدينتنا

 أظهرت ازدياد يف استهالك املاء بنسبة 43% خالل عرش سنوات. إدارة هذه الزيادة يف

 العرش سنوات تم تسجيله كنجاح إلدارة ورئاسة بلدية اسطنبول الكربى وذلك من

الوقت  خالل الحساب املسبق له والقيام بتخطيط اإلستثامر الصحيح وتنفيذه يف 

 .الصحيح وتجنب تكرر كابوس العطش الذي متت مجابهته يف املايض

 ال يزال الحساب املسبق من أجل املستقبل ملدينة مثل اسطنبول أمر ال غنى عنه.

إىل باالضافة  جديدة  مياه  مصادر  حول  سوية  بالتفكري  نقوم  فإننا  السبب   ولهذا 

 محطات لتنقية هذه املياه وأنظمة لترصيفها. مرشوع َملَن الذي قمنا بإمتام مراحله

.األوىل والثانية قاربت مرحلة أعامل  خطوط اإلسالة أي املرحلة الثالثة عىل اإلنتهاء

 إنشاء سد َملَن ايضا قارب عىل اإلنتهاء. سيبدأ السد بتخزين  املياه يف عام 2018.

 وبهذا سنوفر 1 مليار و 77  مليون مرت مكعب من  املياه ملدينتنا  كمياه  إضافية

 .أي ما يقارب كمية مامثلة ملصادر املياه املتوفرة لدينا

 وباإلضافة إىل ذلك فإن نفق مياه الرشب املؤلف من 22 كم والذي سيتم بناؤه عىل

 خط كاغيتهانة- باهتشييل أوالر- صفاكوي لنقل مياه َملَن إىل الجانب األورويب من

للمياه هو يف األكرب  اإلحتياج  أي صاحب  األكرب  السكاين  التعداد   اسطنبول صاحب 

مياه رشب معالجة  محطات  ملشاريع  دراسات  بإجراء  نقوم  أيضا  املناقصة.   مرحلة 

معالجة محطات  أما  وضنامانرضا.  وشيلة  الثانية  املرحلة  جمهوريت  مثل   جديدة 

الثالثة املرحلة  تلـّي  وتِركوس وإييك  الثانية  املرحلة  أولوك  الرشب مثل طاش   مياه 

أمرييل الرشب  مياه  معالجة  ملحطة   اإلعامر  بدأنا  أيضا.  املناقصة  مرحلة  يف   هي 

.املرحلة الثانية ذو سعة 500.000 مرت مكعب

 

 نقوم بإيصال مياه ذات جودة عالية وغري منقطعة وصحية إىل اسطنبول عىل مدار

 7/24. مواطنينا يقومون بإستخدام مياه الصنبور بكامل الثقة. ولكن نحن النكتفي

وبهذا الصنابري.  مياه  ورائحة  طعم  لتحسني  جديدة  مشاريع  بتطوير  نقوم   بذلك، 

 الهدف نقوم ببناء أنظمة األرايض الرطبة االصطناعية عىل مجرى النهر لسد عمريل.

 وبهذا سيتم البدء بتنقية املياه وهي يف مصدرها عرب األنظمة الطبيعية بالنباتات.

 أما املرشوع اآلخر الذي قمنا بتنفيذه من أجل الذوق ونوعية الرائحة فهو تطبيق

حبيبات لتطبيق  تجريبي  نطاق  عىل  العمل  نواصل  املنشط.  الكربون   حبيبات 

.الكربون املنشط ، وهي طريقة تنقية متقدمة

 

 حامية البحار التي تجعل مدينة اسطنبول المثيل لها وتنقية مياه الرصف الصحي

 هي ضمن مهامتنا التي تحمل أهمية حياتية. يف عام 2017، قمنا بإنشاء شبكات

 مياه الرصف الصحي بطول 360 كم ومركز تجميع بطول 29 كم وقمنا بإصالح أنهار

 بطول 16 كم وبنينا أنفاق بطول 2 كم. قمنا أيضا بتنقية 1.3 مليار مرتمكعب من

 مياه الرصف الصحي عرب 81 محطة معالجة مياه الرصف الصحي وتم تحويلها إىل

 البيئات الحاضنة وبالتايل نتجنب بذلك التسبب يف رضر البيئة. أيضا ومع االستمرار

عىل العمل  ونواصل   ، جديدة  متطورة  بيولوجية  مياه  معالجة  محطات  بناء   يف 

.تحويل محطات املعالجة املسبقة املبدئية إىل محطات معالجة بيولوجية متقدمة

 يستمر العمل يف إنشاء محطة أطاكوي املرحلة الثانية ملعالجة مياه الرصف الصحي

 البيولوجية املتقدمة. بدأنا أيضا بإنشاء محطة "بلطة ليامن" للمعالجة البيولوجية

الثالثة املرحلة  طوزال  محطة  أما   .2017 عام  يف  الصحي  الرصف  ملياه   املتقدمة 

مناقصتها نتيجة  إعالن  تم  الصحي  الرصف  ملياه  املتقدمة  البيولوجية   للمعالجة 

 وسيتم البدء بإنشاءها.محطات يني قايب وقايض كوي ملعالجة مياه الرصف الصحي

البيولوجية الصحي   البيولوجية ومحطات سيالحتارآغا وَملَن ملعالجة مياه الرصف 

 املتقدمة مايزالون قي مرحلة املناقصة

املعالجة محطات  من  الناتج  الطني  من  للتخلص  رئيسية  خطة  بإعداد   قمنا 

 البيولوجية املتقدمة. كام قمنا بتطوير مشاريع لزيادة االستفادة من املياه الناتجة

 من املعالجة البيولوجية املتقدمة لتكون بجودة من املمكن

2017، قضينا ساعات عام  الصناعي. يف  الرصف  الحدائق ومياه   استخدامها لسقي 

التحتية البنية  ببناء  بدأنا  املياه.  مسألة  يف  الوطني  العقل  لتطوير  إضافية   عمل 

العامل واألوىل يف الذكية والتي ستكون من بني األنظمة "املعدودة يف  املياه   ألنظمة 

 بلدنا". يتم إنتاج وتطوير شبكة املياه الذكية والتي ستزداد ميزاتها يف كل مرحلة

 من قبل مهنديس إسيك عرب برمجة محلية تقوم وبشكل حي عرب االنرتنت بأعامل

تدفق وقياس  اآلبار  يف  املياه  وكمية  الفيضانات  رصد  إىل  الكلور  قيمة  قياس   من 

 الجريان الذي سيقوم بتخفيض نسبة كمية الخسارة

.والضائع إىل أقل نسبة ممكنة

واالستمرار االنطالق  أن  نرى  ألننا  املحيل"  املنتج  عمل  "ورشة  بتنظيم   قمنا 

 بالتطبيقات املتجددة التي تتعقب تكنولوجيا العرص وتتغذى من املصادر املحلية

 والوطنية وظيفة تقع عىل عاتقنا. حيث قمنا بجمع 92 رشكة مًعا يف ورشة العمل

.هذه، اتخذنا أول خطوة ملموسة لدعم وتطوير املنتجات املحلية يف قطاع املياه

 نحن ال نتحدث عن عام 2017 فحسب ، بل إننا نقول "الوعي يف استخدام املياه" يف

 كل فرصة وكل عام، وننظم ندوات ومسابقات وعروض مرسحية وجوالت مؤسساتية

 ألطفالنا وشبابنا لخلق الوعي باملياه / البيئة. وضمن هذا الهدف أعطينا 40 ألف

.طالب ندوات ، واستضفنا ما يقارب 10 آالف طالب يف منشآتنا

"تقاسم مقولة  بتطبيق  واملياه  الصحي  الرصف  مياه  حول  تجربتنا  مبشاركة   قمنا 

 املعلومة يرثيها". استقبلنا هيئات من 16 دولة مختلفة وتحدثنا عن تجارب إسيك

 معهم. أحدثنا أكادميية تدريب إلدارات املياه املحلية واألجنبية تحت إرشاف اتحاد

 واتحاد بلديات (UCLG) مدن العامل املتحدة واإلدارات املحلية

.تركيا

 نحن كإسيك قمنا بإنفاق 2.1 مليار من إجاميل ميزانيتنا والتي هي 6.5 مليار عىل

.اإلستثامرات. مبقولة أخرى، قمنا بإنفاق%32  من امليزانية يف إطار اإلستثامرات

أن نود  فإننا  العام  للرأي   2017 لعام  السنوي  الفعاليات  لتقرير  تقدمينا   أثناء 

إلسطنبول املياه  خدمة  تقديم  يف  العمل  عن  سعادتنا  مدى  عن  أخرى  مرة   نعرب 

 والتي نعتربها خدمة مقدسة، وأود أيضا أن أقدم تحيايت باسم عائلة إسيك لجميع

املواطنني القاطنني يف إسطنبول

.
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أ. املهمة والرؤية
ب. معلومات حول اإلدارة

 ت. املواضيع األخرى





رؤيتنا

مهمتنا

أ- املهمة والرؤية 

امليض قدما بشكل فعال وأكرث"
جودة يف خدمات املياه والرصف 

الصحي وذلك بأخذ البيئة وصحة 
"اإلنسان كأساس للعمل 

أن نصبح مؤسسة رائدة"
تستمد قوتها من حضارة املياه يف اسطنبول
وتعترب اإلنسان والبيئة أساسا يف عملها   

باإلضافة لجودة خدمات عالية        
 "وانفتاح دائم للتطور             



مبادئنا وقيمنا
الحساسية تجاه البيئة

الرتكيز عىل اإلنسان
التقيد بالقيم األخالقية

الثقة
التجدد

التشاركية
 الشفافية



ب - معلومات حول اإلدارة

1.1 التاريخ
 اسطنبول، التي تعد واحدة من أقدم املدن يف العامل والتي تم بناؤها
 حول منطقة ساراي بورنو يف عام 658 قبل امليالد، هي مركز استيطان
اسطنبول مركز جذب أصبحت  الجيوسياسية.  الناحية   مهم جًدا من 
الحضارات بسبب  وذلك  عديدة  لقرون  وتجاري  وعسكري   سياحي 
 والثقافات التي تعيش هنا والبحار التي تحيط بأطرافها من كل مكان
بني ويفصل  الطبيعة  عجائب  إحدى  يعترب  الذي  البوسفور   ومضيق 

 آسيا وأوروبا والخليج املشهور بصفة القرن الذهبي
التاريخية. الفرتات  بكل  األولوية  لها  كانت  دامئا  اسطنبول  يف   املياه 
والقنوات املدينة  إىل  املياه  جلب  أجل  من  املنشئة  اإلسالة   خطوط 
بتشكيل قامت  جميعها  املياه،  وخزانات  الصغرية  والسدود   املائية 

.حضارة مياه عظيمة

تاريخ املياه يف اسطنبول

 العهد الروماين: خالل فرتة التأسيس كانت احتياجات املدينة من املياه:
 توفر من املوارد الجوفية. بنيت أول مرافق املياه الرئيسية يف زمن اإلمرباطورية
 الرومانية. أولها كان خط اإلسالة الذي يحمل املياه إىل املناطق التي هي عىل
اإلسالة خط  هو  وثانيهم  هادريان.  اإلمرباطور  ببناءه  قام  الخليج،   أطراف 
 الذي قام ببناءه اإلمرباطور قسطنطني بطول 242 كم من إسرتانسا إىل أدرنة
كايب. أما الثالث فهو خط اإلسالة الذي قام بإنشاءه اإلمرباطور فالنيس (-346
 378 ب.م). باإلضافة إىل أنه قام بجلب املياه من هالكيل وحتى بيازيد بخط
 اإلسالة هذا، فإنه قام أيضا بإنشاء القنوات املائية والسدود الصغرية لجلب
البوسفور. املائية من مضيق  القنوات  بلغراد. وأهمها هو  غابات   املياه من 
 قام اإلمرباطور ثيودوسيوس بإنشاء أربع خطوط إسالة بهدف جلب املياه من
 غابات بلغراد إىل .لطان أحمد وذلك من أجل تلبية احتياجات املياه للتعداد

 .السكاين الذي يزداد

 العهد البيزنطي: بعد إنقسام اإلمرباطورية الرومانية إىل قسمني، بدأت
اإلمرباطورية عاصمة  كانت  والتي  اسطنبول  يف  املياه  نقص  مشكلة   تظهر 

.الرومانية الرشقية
واإلرتباك الحروب  بسبب  جديدة  إسالة  خطوط  بناء  عدم  إىل   باإلضافة 
املدينة الحصول عىل  التي جاءت من أجل  املختلفة  القبائل   السيايس، فإن 

 دمرت القنوات وخطوط
.اإلسالة املوجودة عندما حارصت اسطنبول

 سارعت اإلمرباطورية البيزنطية ، التي كانت تحاول إصالح جزء من خطوط
 اإلسالة واألقنية املائية إىل تشييد صهاريج مفتوحة ومغلقة بدالً من شبكة
عدد كان  الالتيني.  الغزو  بعد  إصالحها  املمكن  من  يعد  مل  التي   ،  املدينة 
 الصهاريج املفتوحة التي توفر فائدة كبري يف أوضاع الجفاف والحروب أكرث
باتان يرة  صهاريج  هي  شهرة  األكرث  املغلقة  الصهاريج  صهريجا.   70  من 
وأسبور الوفاء)  (ملعب  آيتو  صهاريج  أما  موسلوك.  وأجي    وبينديرديرك 
.(تشوكوربوستان) وهاجيوس ماكيوس فهي أكرث الصهاريج املفتوحة شهرة

Basilica Cistern
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ب - معلومات حول اإلدارة

III.Ahmed Fountain

مدينة فتح  مع  جديدا  عهدا  بدأوا  الذين  األتراك  قام  العثامين:   العهد 
األيام لرشوط  وفقا  أثرية  تحفة  مبثابة  مياه  حضارة  بجلب   اسطنبول 
 تلك. ازداد التعداد السكاين بعد فتح اسطنبول وأصبحت محطات املياه
املياه بإصالح محطات  الفاتح  السلطان محمد  قام  كافية.  غري   املوجودة 

.التي بناها فالينس يف منطقة مرمرة

أذرع جديدة بإضافة  الدولة  ورجال  السالطني  من  العديد  قام  ذلك   بعد 
ينابيع مختلف  من  تتغذى  التي  مرمرة  ملنطقة  املياه  محطة   ملنظومة 
املياه طرق  جوارها.  يف  التي  والقرى  هالكايل  مياه  تسمى  التي   املياه 
وبيازيد ومصطفى  الثاين  محمود  والباشا  وطورونشلو  الفاتح  هي   هذه 
 والسليامنية وميهري ماه وابو السعود وكوبرولو وجراح باشا والسلطان
واآلغا أوغلو  هيكيم  عيل  والباشا  األول  ومحمود  الخامس  ومراد   احمد 
مرت  4335 املحطات  لهذه  اليومية  اإلنتاجية  وبلغت  ونورعثامنية.   قاسم 

.مكعب، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات املناطق التي تغذيها

 يوجد 4 قنوات مائية كربى عىل محطة مياه هالكايل وهي قناة املعزول
املعزول قنايت  إصالح  تم  بوزداغ.  وقناة  باشا  عيل  وقناة  السوداء   والقناة 
 وفالينس (بوزداغ) الباقيتان من البيزنطيني واصبحوا جاهزين لالستخدام.
 تم توفري املياه بشكل مستمر عرب 18 قناة مائية للجوامع والنوافري وسبل
خارج املوجودة  الثكنات  إىل  باإلضافة  املدينة  داخل  املوجودين   املياه 

.املدينة

قام السكان  عدد  ازياد  بعد  املياه  مشكلة  به  ظهرت  الذي  الزمن   يف 
هذه حل  أجل  من  سنان  املعامر  بتوظيف  القانوين  سليامن   السلطان 
.املشكلة. وبهذا تم البدء بإنشاء محطة مياه كريك ششمه يف عام 1555

 املياه التي تتجمع يف مجرى أنهار عيل يب كوي وكاغتهانة يتم حفظها يف
 أحواض محطة مياه كريك ششمه ومن ثم يتم جلبها إىل أغري كايب ومن
 هناك يتم نقلها إىل املدينة. ومبا أنه يف تلك األيام مل يكن يوجد أنابيب
 مقاومة للضغط الشديد كان يتم نقل املياه عرب القنوات التي كان يتم

.بناؤها عىل األودية

 لوحظ أن الحسابات والقياسات الدقيقة التي تم حسابها يف تلك األيام يف
 إنشاء القنوات املائية واالحواض ويف تحديد املجرى الرئييس أثناء تأسيس
 املحطات هذه صحيحة ودقيقة بقدر الحسابات التي يتم القيام بها يف

.اآلالت الحديثة يف يومنا هذا

1563 عام  تشييدها  انتهى  التي  املحطات  يف  جرسية  قنوات   4  يوجد 
 (القناة الطويلة والقناة املجوفة والقناة الجميلة وقناة ماغلوفا). محطة
15 برئ،   19 نافورة،   94) منشأة   158 تغذي  كانت  ششمه  كريك   مياه 
 صنبور، 13 حامم شعبي، 7 قصور وإلخ) يوميا بـ4.200 مرتمكعب حتى
 يف أكرث األوقات جفافا. بعد عهد السلطان سليامن القانوين قام العديد من
.فاعيل الخري بإضافات زادت من كمية املياه وعدد املحطات املتغذية منه

 السدود (الحواجز) األربعة التي يطلق عليها سدود كرك ششمة
السد  (1620 عثامن  (غنش  طوبوز  سد  هي  بلغراد  غابات   يف 
 الكبري (أحمد الثالث 1723) سد آيفاد (مصطفى الثالث 1765)
ارتفعت سعة كريك ششمة الثاين 1818).   وسد كريازيل (محمود 

.مع هذه السدود إىل 10.000 مرتمكعب يوميا

 مشكلة املاء يف منطقة يب أوغلو يف اسطنبول تم حلها من خالل
 محطات مياه تقسيم التي أنشئت عام 1732. املياه التي تتجمع
800 مرتمكعب يوميا هو  أداؤها  والتي  باهشة كوي   يف محيط 
عرب تقسيم  يف  مرتمكعب   2700 سعته  خزان  إىل  نقلها   يتم 
 خط إسالة ومن هناك تصل إىل 64 صنبور وسبيل مياه وإىل 3
(السلطان كوي  باهشة  قناة  املحطات  رئيسية. من هذه   نوافري 
 محمود) التي تم إنشاؤها من قبل محمود األول عام  1732 وسد
اإلنتاج مقدار  ارتفع  الثاين.  محمود  وسد  الوالدة  سد   طوبوزلو، 
السدود إنشاء  بعد  مرتمكعب   3000 إىل  تقسيم  ملياه   اليومي 

.هذه
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Terkos Water Company 

سعادت در  مياه  "رشكة  رشكة  إنشاء  تم  الرشكات:   فرتة 
1868 عام  عبدالعزيز  السلطان  قبل  من  تِركوس)  (رشكة  املساهمة" 
 بإعطائه اإلمتيازات يف ذلك الوقت   لرشكة فرنسية بهدف تلبية حاجة املياه 
.املتناقصة يف اسطنبول ولتوفري املياه ذو الضغط العايل لألبنية الحديثة

 أول مرفق تم بناؤه هو مركز الرفع  املنشأ عىل جانب بحرية تريكوس
 عام 1883. ويف عام 1888 تم بناء رابط لرفع أطراف البحرية. أما يف عام
 1926 تم إنشاء أول محطة معالجة للمياه عىل تالل كاغتهانة وبعد
 تنفية املياه ومعالجتها بالكلور تم نقلها إىل املدينة. ويف عام 1888
 قامت رشكة املياه كاديكوي-أوسكودار بتجهيز الساحة مابني أناضولو
 حصار وبوستانجي بشبكات املياه بعد إنشاء سد أمليل األول فوق نهر
 أمليل يف عام 1893 وذلك من اجل تأمني احتياجات املياه للطرف اآلسيوي
 من اسطنبول والذي كان يف تطور مستمر. بعد ذلك قامت الرشكة أيضا
 بإنشاء محطة معالجة لتعالج املياه املوجودة يف سد أمليل باإلضافة إىل
.مركز ترويج وخط إسالة يصل إىل باغالر بايش وخزان مياه باغالر بايش

العثامين العهد  حتى  اوسكودار  إىل  إسالة  خط  باي  القيام  يتم   مل 
التي والصهاريج  اآلبار  من  لها  املياه  تأمني  يتم  كانت   والتي 
والروماين البيزنطي  العهدين  يف  القمم  داخل  فتحها  .تم 

17 و  كبرية  منها   18 أوسكودار  مبياه  سميت  إسالة  خط   35 إنشاء   تم 
السلطان ابنة  ببنائه  قامت  الذي  ميهرمياه  مياه  مجرى  مثل   صغرية 
أتيك مياه  ومجرى  سنان  سوالق  مياه  ومجرى  القانوين   سليامن 
ومجرى الثالث  مراد  السلطان  والدة  بإنشائه  أمرت  الذي   والدة 
إعطاء يتم  كان  شهري.  نف  ملدينة  املنتسب  ابراهيم  الباشا   مياه 
تشاملجا تالل  أسفل  من  تخرج  التي  الينابيع  من  تتجمع  التي   املياه 
واملوضئات الشعبية  والحاممات  والسبل  والتكيات  الجوامع   إىل 
كم  15 إىل   3 بطول  إسالة  خطوط  عرب  املدينة  يف   .والنوافريوالكنائس 

مصادر من  صغرية  إسالة  عربخطوط  للمياه  الشعب  حاجة  تلبية   تم 
من شيدت  التي  الحميدية  مياه  أهمها  السبل.  إىل  املختلفة   املياه 
1200 هي  يومية  سعة  ولديها  الثاين  عبدالحميد  السلطان   قبل 
املوجودة املنابع  من  أخذها  يتم  التي  املياه  هذه   مرتمكعب. 
.بكمربورغاز يتم إيصالها إىل الثكنات والقصور وملايقارب الـ  50 سبيال
مصادر مياه  هي  األمريغان  إىل  إسالتها  يتم  التي  وسارير  كافاك   كانيل 
كايش جبل  مياه  فهي  االسيوي  القسم  يف  املوجودة  املصادر  أما   أيضا. 
والسبل َدلـَن)  (تاش  داغ  وعلم  تشاملجا  وكوتشوك  والدة   وأتيك 
آغا وإسحاق  كاراكوالك  مياه  فهي  بيكوز  يف  املوجودة  .العرشة 
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 فرتة إدارة مياه اسطنبول )إيس(: تم اإلقتناع بأن مشكلة املياه
جميع تأخذ  التي  اإلمتيازات  صاحبة  الرشكات  تلك  بواسطة  تحل   لن 
1932 ورشكة عام  تريكوس يف  تم رشاء رشكة  بواجباتها  والتقوم    حقوقها 
 مياه أوسكودار- كاديكوي يف عام 1937 ونقل إدارتها إىل  إدارة املياه يف

 إسطنبول
حوايل إلسطنبول   تعطى  التي  اليومية  املاء  كمية  كانت  األيام  تلك   يف 
تنقية ومحطة  تريكوس  الرفع  مركز  زيادة سعة  تم  مرتمكعب.   35000 
 املياه يف كاغتهانة عرب أعامل إيس يف املنطقة األوروبية، وبالخطوة الثانية
الرتويج مراكز  عدد  وزيادة  تقويتها  عرب  اإلسالة  خطوط  سعة  رفع   تم 
مضخات إىل  بالبخار  تعمل  التي  املضخات  تبديل  وتم  املدينة   داخل 

.كهربائية. افتتحت آبار ارتوازية وتم إنشاء مركز رفع يف ترشبجي

إنشاء خالل  من  كهربائية  مبضخات  تريكوس  الرفع  مركز  تجهيز   تم 
شبكات من  اإلنتهاء  تم  آغا.  تريكوس-سالحتار  بني  الطاقة  نقل   خط 
مؤسسة بإنشائة  قامت  الذي  عمريل  سد  إسالة  وخطوط  املياه   توزيع 
الوطنية األمليل. (DSİ) املياه  سد  بإنشاء  اآلسيوية،  املنطقة  يف   أما 
 الثاين فوق نهر أمليل تم تجهيز مركز رفع أمليل مبضخات كهربائية وتم
.تصليح محطة التنقية. ويف الجزر تم إنشاء 5 موانئ مياه ومراكز للرفع

بأعداد للمهاجرين  ابوابها  تفتح  والتي  اسطنبول  سكان  عدد   ازداد 
عىل االحتياجات  ازدياد  ومع  واجتامعية.  اقتصادية  ألسباب   كبرية 
الحاجة ظهرت  املتزايد  السكاين  للتعداد  الصحي  والرصف   املاء 
الرصف مياه  جمع  تم  اإلحتياجات.  هذه  لتلبية  جديدة  إدارة   إلنشاء 
املياه إدارة  إنشاء  وتم   1981 عام  اسطنبول  مياه  إدارة  مع   الصحي 
إسيك كلمة  شكل  عىل  واملخترصة  اسطنبول  يف  الصحي  يف.والرصف  الصحي  والرصف  املياه  إدارة   فرتة 

اسطنبول سكان  عدد  ازداد  )إسيك(:   اسطنبول 
الوطن أنحاء  مختلف  من  لها  كبرية  اعداد  هجرة   بسبب 
تركيا يف  حدثت  واقتصادية  اجتامعية  عوامل  عدة  .بسبب 

 تم إنشاء إسيك عام 1981 وفقا للقانون رقم 1560 بإرشاف وايل
 اسطنبول بسبب الحاجة إلنشاء إدارة جديدة بإمكانات وسلطة
املياه احتياجات  لتلبية  إيس  مصادر  كفاية  عدم  بسبب   أوسع 
 والرصف الصحي للتعداد السكاين املتزايد. ويف عام 1984 ووفقا
 .للقانون رقم 3009 انضمت إسيك لبنية بلدية اسطنبول الكربى

5216 رقم  الكربى  البلديات  قانون  وبتفعيل   2004 عام   يف 
الصحي الرصف  ومياه  املياه  إلدارة  الخدمة  مجاالت   توسعت 
داخل املوجودة  املساحات  جميح  لتشمل  اسطنبول   يف 
فقط املدينة  وليس  اسطنبول  مدينة  محافظة  .حدود 

İSKİ - 2004
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ت العامة

I. املعلوما

 1.2 بنية املوجودات
1.2.1 املركبات

الجدول 1.1 وضع المركبات العدد
املركبات الرسمية املسجلة 284

املركبات املستأجرة 997

آليات العمل 76

المجموع العام 1.357

الجدول 1.2 آليات العمل المسجلة
نوع آلية العمل العدد

حافر قنوات (مجنز 10

(حافر قنوات  (مجنزر- ذراع طويل 3

حافر قنوات 4

(رافعة (مجنزرة 3

(رافعة (إطارات مطاطية 3

(رافعة صغرية (إطارات مطاطية 4

(رافع وحافر (إطارات مطاطية 13

(ممهد (إطارات مطاطية 1

(رافعة (إطارات مطاطية 7

رافعة شوكية تلسكوبية 1

الرافعات الشوكية 27

المجموع 76

الجدول1.3 السيارات الرسمية والمستأجرة
التسلسل نوع السيارة رسمية مستأجرة

1 جيب 2 31
2 مركبة 2 405
3 باص صغري 19 4
4 باص نفعي 4 ---
5 سيارة إسعاف 16 ---
6 عربة بث 3 ---
7 عربة فحص القنوات 1 ---
8 شاحنة صغرية 20 557
9 شاحنة 89 ---
10 ناقلة وقود 3
11 عربة نجدة 5 ---
12 سيارة معاقني 1 ---
13 شاحنة ذات رافعة برشية 3 ---
14 شاحنة ذات رافعة أثقال 7 ---
15 عربة رش املياه 1 ---
16 عربة ضخ املياه 2 ---
17 عربة فتح القنوات 10 ---
18 عربة فتح وشفط القنوات 18 ---
19 حاوية النفايات 7 ---
20 مصفي وحل 2 ---
21 مقطورة شاحنة 9 ---
22 مقطورة 1 ---
23 (حفارة (مجنزرة 13 ---
24 (حفارة ( إطارات مطاطية 4 ---
25 ( حاملة ( مجنزرة 3 ---
26 ( حاملة( إطارات مطاطية 3 ---
27 13 حاملة وحافرة ---
28 حاملة صغرية 4 ---
29 رافعة 7 ---
30 ممهد 1 ---
31 آلية سحب شاحنات طويلة 10 ---
32 لهيندر منفرد 1 ---

المجموع 284 997



 

أ( مباين الخدمة
املتوضعني يف حي غوزال تبة العامة   إسيك؛ تقدم خدماتها يف مركزي اإلدارة 
لرئاسة التابعة  املديريات  من   32 و  املخترب  وبناء  سلطان  أيوب  منطقة   يف 
الفنية الخدمات  وأبنية  املناطق  جميع  يف  املوجودة  املشرتكني  شؤون  .قسم 

معالجة مبرافق  تتعلق  املوقع  يف  خدمات  مباين  توجد  ذلك،  إىل   وباإلضافة 
.املياه ومعالجة مياه الرصف الصحي ومراكز الرفع وتخزين املياه والتشغيل

الجدول 1.4 مباني الخدمات
نوع البناء العدد

أبنية الخدمة العامة 18

أبنية خدمات أعامل املشرتكني 32

محطات تنقية مياه الرشب 18

مراكز رفع مياه الرشب 134

خزانات املياه 138

مراكز ضخ مياه الرصف الصحي 59

محطات تنقية مياه الرصف الصحي 81

املخازن 8

الورشات 2

واملرافق والرياضة  التعليم   مرافق 
اإلجتامعية

6

املتاحف 3

املساكن 579

ب( معلومات التملك
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ملكية إسيك إسيك إرتفاق

1.2.2 املباين

الرسم البياين 1.1 إسيك معلومات امللكية
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ت العامة

I. املعلوما

مساعدي املدير العام

مساعدي املدير العام

مساعدي املدير العام

مساعدي املدير العام

مساعدي املدير العام

مديرية شعبة
 القرارات 
والضبط

 مديرية شعبة
 الصحافة

والعالقات العام

 مديرية املكتب
الخاص

 رئاسة وحدة
الرقابة الذاتية

 رئاسة مجلس
التفتيش

 االستشارات
القانونية

الرئيس          : مولود أويسال (رئيس بلدية اسطنبول الكربى)
الرئيس(وكيل) : فاتح توران (املدير العام)

عضو             : عليشان كويونجو  (نائب املدير العام)
عضو             : بروفيسور دكتور آدم إيسني (توظيف)

 عضو             : بروفيسور دكتور عزت أوزتورك (تزظيف)
 عضو             : ِصّديق ارارسالن (تعيني)

املفتشون

املجلس العام
 أعضاء مجلس
البلدية الكربى

مجلس اإلدارة

املدير العام

 1.3 البنية الهيكلية
1.3.1 هيكلة التنظيم
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مساعدي املدير العام

مساعدي املدير العام

مساعدي املدير العام

مساعدي املدير العام

مساعدي املدير العام

مديرية شعبة املوارد البرشية
مديرية شعبة التعليم

مديرية شعبة التحرير واألرشيف
مديرية شعبة الصحة وسالمة العمل

 رئاسة دائرة
 التعليم واملوارد

البرشية

 رئاسة دائرة

الخدمات املالية

مديرية شعبة املحاسبة
مديرية شعبة امليزانية والتدقيق الداخيل

مديرية شعبة التحصيالت

 رئاسة دائرة

الشؤون التجارية

مديرية شعبة الرشاء
 مديرية شعبة الشؤون اإلدارية

واإلجتامعية
مديرية شعبة املخازن

 رئاسة دائرة خدمات

 الدعم

ا مديرية شعبة الحامية واألمان يف اوروب
 مديرية شعبة الحامية واألمان يف آسيا
مديرية شعبة صيانة وإصالح املرافق

مديرية شعبة العربات

 رئاسة دائرة شؤون

 املشرتكني يف املنطقة

اآلسيوية

مديرية قايض كوي
مديرية شعبة  كارتال
مديرية شعبة  بنديك

مديرية شعبة  سانجاك تبة
مديرية شعبة  سلطان بييل

مديرية شعبة  شيلة
مديرية شعبة  طوزال

مديرية شعبة  عمرانية
مديرية شعبة  اسكودار

 رئاسة شعبة شؤون

  املشرتكني للمنطقة األوىل

يف الشطر األورويب

مديرية شعبة  ارناؤوط كوي
مديرية شعبة  بايرام باشا
مديرية شعبة  بشكطاش
مديرية شعبة  يب أوغلو
مديرية شعبة  اسنلر

مديرية شعبة  ايوب سلطان
مديرية شعبة  الفاتح

مديرية شعبة  غازي عثامن باشا
مديرية شعبة  كاغتهانة

مديرية شعبة  سلطان غازي

 رئاسة دائرة شؤون

 املشرتكني يف املنطقة

األوروبية الثانية

 مديرية شعبة  اإلرشاف عىل أعامل
اإلشرتاك

مديرية شعبة  أوجالر
مديرية شعبة  باغجالر

مديرية شعبة  باهشييل اوالر
مديرية شعبة  باشاك شهري

مديرية شعبة  باكركوي
مديرية شعبة  بيوك تشكمجة

مديرية شعبة  تشاتالجا
مديرية شعبة  اسنيورت
مديرية شعبة  غونغورن

مديرية شعبة  كوتشوك تشكمجة
مديرية شعبة  سيلفري

مديرية شعبة مشاريع القنوات
 مديرية شعبة أبنية مياه الرصف

الصحي يف اوروبا
 مديرية شعبة ابنية مياه الرصف

الصحي يف آسيا
 مديرية شعبة إنشاء محطات تكرير

مياه الرصف الصحي

 رئاسة دائرة
 إنشاءات الرصف

الصحي

 رئاسة دائرة تكرير
 مياه الرصف

الصحي

 رئاسة دائرة حامية
ومراقبة األحواض

 رئاسة دائرة الرصف
الصحي

 مديرية شعبة تنقية مياه الرشب
للمنطقة األوروبية األوىل

 مديرية شعبة تنقية مياه الرشب
ثانية للمنطقة األوروبية ال

 مديرية شعبة تنقية مياه الرشب
للمنطقة اآلسيوية

 مديرية شعبة  حامية األحواض ومراقبة
مياه الرصف الصحي يف أوروبا

 مديرية شعبة  حامية األحواض ومراقبة
مياه الرصف الصحي يف آسيا

 مديرية شعبة  مختربات مياه الرصف
الصحي

 مديرية شعبة  تشغيل القنوات
للمنطقة األوروبية األوىل

 مديرية شعبة  تشغيل القنوات
ثانية للمنطقة األوروبية ال

 مديرية شعبة  تشغيل القنوات
للمنطقة اآلسيوية

رئاسة دائرة املعلوماتية

مديرية شعبة التجهيزات
مديرية شعبة الربمجة

 مديرية شعبة اإللكرتونيات
واالتصاالت

 مديرية شعبة أنظمة املعلومات 
الجغرافية

مديرية شعبة الشبكات الذكية

 رئاسة دائرة العقارات
واالستمالك

مديرية شعبة العقارات
مديرية شعبة االستمالك
 مديرية شعبة الخرائط

 رئاسة دائرة البحث
والتطوير والتخطيط

مديرية شعبة التخطيط
مديرية شعبة التخطيط اإلسرتاتيجي

مديرية شعبة التطور املؤسسايت
مديرية شعبة التطوير والبحث

 رئاسة دائرة املشاريع
واالستثامرات

 مديرية شعبة مرشوع البنية
التحتية واملرافق

مديرية شعبة  الكشف واملواصفات
بناء مديرية شعبة  مناقصة أعامل ال

مديرية شعبة  الحساب املؤكد
(Vakıfsu) مديرية شعبة  وقف املاء

 رئاسة دائرة اإلنشاءات
املائية

مديرية شعبة مرشوع املياه
مديرية شعبة اإلنشاءات املائية يف أوروبا
مديرية شعبة اإلنشاءات املائية يف آسيا

رئاسة دائرة تنقية املياه

مديرية شعبة تنقية املياه يف عمريل
مديرية شعبة تنقية املياه يف كاغتهانة
مديرية شعبة تنقية املياه يف اييك تليل

 مديرية شعبة تنقية املياه يف
بيوكوتشكمجة

مديرية تنقية املياه يف جمهوريت
مديرية مخترب املياه النقية

 رئاسة دائرة إسالة وتوزيع
املياه يف الشطر األورويب

ا مديرية شعبة مركز الرفع يف أوروب
مديرية شعبة إسالة املياه يف أوروبا

مديرية شعبة اعامل تركوس
 مديرية شعبة مراقبة املياه والحامية

الكاثودية
 مديرية شعبة إدارة الطاقة

 رئاسة دائرة إسالة وتوزيع
املياه يف الشطر اآلسيوي

ا مديرية شعبة مركز الرفع يف آسي
مديرية شعبة إسالة املياه يف اوروبا

 مديرية شعبة األعامل يف ملن
ويشيل شاي

 مديرية شعبة البحريات ومصادر
املياه



وهي:  .2560 رقم  للقانون  وفقا  رئيسية  أجهزة   4 من  إسيك  إدارة   تتألف 
.اللجنة العامة ومجلس اإلدارة واملراقبني واملديرية العامة

املجلس بوظيفة  الكربى  اسطنبول  بلدية  مجلس  يقوم  العام:   املجلس 
الكربى اسطنبول  بلدية  مجلس  رئيس  هو  والرئيس  إلسيك.   ,Md.12) .العام 
إلسيك .(5216 العام  املجلس  بصفته  الكربى  اسطنبول  بلدية  مجلس   يقوم 
 باإلجتامع كل عام يف شهري أيار وترشين الثاين بجدول خاص ويقوم باإلقرار
وفقا التسيري  ويتم   .2560 رقم  إسيك  لقانون  وفقا  له  املعطاة  املهام   حول 
وفقا العام  املجلس  عمل  وأصول   .(Md.5; 5216, Md.12 2560) ألسس 

ألحكام قانون البلدية رقم 5393

: )Md.6, 2560( مهام املجلس العام   

• إقرار خطة استثامرية لخمس سنوات,

• اإلقرار بعد تدقيق امليزانية وبرنامج اإلستثامرات السنوي,
•  إقرار إحداث وتغيري ورفع كوادر التوظيف. وتحديد زمان ومقدار املكافآت

     التي سيتم إعطائها برشط أن التتعدى مقدار راتبني يف السنة

•  قيام املجلس اإلداري بأخذ قرار يف اجتامع شهر أيار بعد تدقيق
تقرير فعاليات العام الفائت وتدقيق تقرير املراقبني وامليزانية العامة

•  اإلقرار من خالل تدقيق التسعرية التي تخص بيع املياه وتفريغ
املياه املستعملة

• اختيار 2 مراقب أسايس و 2 مراقب احتياطي 

،تفويض مجلس اإلدارة بالتدين املحيل والخارجي 

رقم للقانون  مناسبة  غري  أو  مناسبة  املنفذة  الفعاليات  كانت  إذا  ما   إقرار 
.2650 ولألهداف التي تخص هذا القانون

 دراسة القوانني الداخلية املدققة مسبقا من مجلس اإلدارة واتخاذ 
،القرار حيالها

 مناقشة باقي املواضيع التي يتم إقرتاحها عىل املجلس العام من قبل مجلس
اإلدارة أو من قبل رئاسة بلدية اسطنبول الكربى واتخاذ القرار حيالها

رئيس أعضاء.   5 و  رئيس  من  اإلداري  املجلس  يتألف  اإلداري:   املجلس 
 مجلس اسطنبول الكربى هو رئيس املجلس اإلداري. يقوم املدير العام برئاسة
 املجلس اإلداري يف حال مل يتواجد رئيس للبلدية. أقدم شخص يف مدة الخدمة
العام ومساعديه يصبح عضوا طبيعيا للمجلس اإلداري ويف حال  من املدير 
الثالثة األعضاء  تعيني  يتم  سنا.  األكرب  إختيار  يتم  الخدمة  بسنوات   تساوو 
 الباقيني ملجلس اإلدارة باقرتاح  رئيس بلدية اسطنبول الكربى ومبوافقة  رئاسة
ثالث هي  اإلدارة  مجلس  يف  املعينني  األعضاء  خدمة  مدة  الداخلية.   وزراء 
خدمتهم فرتة  انتهاء  عند  تعيينهم  إعادة  يتم  أن  املمكن  من  لكن            .سنوات 

(Md 7, 2560)

أسبوع األيام يف كل  اإلدارة وبشكل معتاد يف عدد محدد من   يعقد مجلس 
اإلدارة مجلس  يف  القرارات  اتخاذ  يتم  املطلقة.  األغلبية  توفر  بعد   وذلك 
تساوت وإذا  التصويت.  عن  االمتناع  استخدام  ميكن  وال  األصوات   بأغلبية 
 األصوات يتم األخذ بالطرف الذي صوت له الرئيس. القرارات تكون مبنية عىل
 األسباب ويقوم األشخاص الذين يصوتون ضدها برشح سببهم. مهام املجلس

 اإلداري تم تحديدها. بشكل مفصل وفقا للقانون رقم
(2560,Md.9).2560

1.3.2 أجهزة اإلدارة
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 لشكل 1.1 البنية التنظيمية إلسيك

مجلس اإلدارة

املدير العام

مساعدوا املدير العام

رؤساء الدوائر

املدراء

 موظف - عامل

شف/عريف

 املراقبني: تكون أعامل إيسيك تحت املراقبة الدامئة من قبل مراقبني اثنني
 خالل فرتة خدمتهم . فرتة خدمة املراقبني تكون سنينت وبنهاية املدة ميكن أن

 .يتم اختيارهم مرة أخرى
(2560,Md.10)  

، العام  املدير  مساعدي   ، العام  املدير  من  تتألف  العامة:   املديرية 
 املستشارين ، مديرية التفتيش ، رئاسة وحدة الرقابة الذاتية، رئاسة الدوائر،

.واملديريات والهيئات التابعة لهم

 املدير العام ومساعديه: يتم تعيني املدير العام إلسيك من قبل رئيس
 وزراء الداخلية بتكليف من رئيس بلدية اسطنبول الكربى. الرشوط املطلوب
سيتم الذين  األشخاص  يف  أيضا  مطلوبة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يف   وجودها 
 تعيينهم يف منصب املدير العام. يتواجد عدد كايف من مساعدي املدير العام
العام الخمس أشخاص ويقومون مبساعدة املدير  العدد   ولكن اليتعدى هذا 
 بتسيري أمور خدمات املديرية العامة.يتم تعيني مساعدي املدير العام باقرتاح

.من املدير العام ومبوافقة رئيس بلدية اسطنبول الكربى

1.3.3 البنية الهرمية إلسيك
 بنية التنظيم يف إسيك تظهر اختالفات يف الخصائص يف كل اإلتجاهني العامودي
 واألفقي. اإلختالف العمودي؛ هو نتيجة لإلختالفات يف الوظائف والسلطة يف
لديها الكربى  اسطنبول  لبلدية  التابعة  إسيك  للمؤسسة.  العامودي   اإلتجاه 

.هيكل تنظيمي يتألف من 7 تدرجات

 إسيك لديها هيكل تنظيمي متعدد التدرجات (املجلس العام واملراقبني اليتم
 تقييمهم عىل أساس تدرجات هيكلية ضمن البنية التنظيمية إلسيك). يوجد
واملدير اإلدارة  مجلس  أعضاء  وهي  هيكلية  تدرجات   7 الهيكل  هذا   داخل 
 العام ومساعد املدير العام ورئيس الدائرة ومدير الشعبة والعريف واملوظف

.والعامل

الهيكلية التدرجات  عدد  كون  بسبب  عايل  العمودية  اإلختالفات   مستوى 
هو وكام  الصدارة.  يف  هو  املراقبة"  "ساحة  مبدأ  الوضع  وبهذا  كثرية.   إلسيك 
 معروف، مبدأ " ساحة املراقبة" تعني عدد األشخاص والوحدات التي سيقوم
 شخص مسؤول بإدارتها والتحكم بها بشكل فعال ومؤثر. عموما يوجد عدد
 قليل من العاملني التابعني ملن هم أعىل منهم يف إسيك. هذا الوضع، أدى إىل

.تشكيل تنظيم متعدد املستويات ومتسلسل هرميا

 اإلختالفات األفقية هي نتيجة لإلختالفات التشغيلية وتشري إىل تعقد الهيكل
 باإلتجاه األفقي. يتم تنفيذ اإلختالفات األفقية يف إسيك وفقا ملبدأ "التنظيم
 الوظيفي". يف مثل هذه التنظيامت يتم تجميع الفعال يات املتشابهة أو التي

.هي من نفس النوع وتخضع لسلطة نفس الوحدة

 رؤساء الدوائر يف إسيك يتبعون ملساعدي املدير العام. أما رئاسة وحدة الرقابة
للمدير يتبعون  التفتيش  مجلس  ورئاسة  الحقوقيني  واملستشارين   الذاتية 
العام للمدير  ويتبعون  خدماتهم  بتقديم  يستمرون  املدراء  بعض   العام. 

.والبعض اآلخر يتبعون لرئاسة الدائرة املختصة

تدرجات أساس  تقييمهم عىل  اليتم  واملراقبني  اإلدارة  العام ومجلس   اللجنة 
.هيكلية ضمن الهيكل التنظيمي إلسيك

 تتألف اإلدارة العليا يف إسيك من املجلس العام ومجلس اإلدارة واملدير العام
االسرتاتيجية القرارات  اتخاذ  يتم  أخرى،  وبعبارة  العام.  املدير    ومساعدي 

.وتعترب قابلة للتنفيذ يف هذا املستوى

املتوسط. املستوى  من  كإداريني  عام  بشكل  القسم  رؤساء  وصف   ميكن 
التكتيكية يف هذا املستوى القرارات  يتم أخذ قسم كبري من  السبب،   ولهذا 
الشف/ وأقسام  املديريات  أما  أيضا.  هنا  من  عليه  اإلرشاف  يتم  وتنفيذها 
 العريف من املمكن وضعهم تحت وصف وحدات اإلدارة من الدرجة األوىل.
 القرارات من املستوى التشغييل يتم أخذها وتطبيقها يف مثل هذه الوحدات.
القرارات تنفيذ  فيها  يتم  إدارية  وحدات  هي  املديريات  الوقت،  نفس   يف 

.املتخذة يف املستويات العليا

إسيك تشكل  التي  التنظيمية  الوحدات  و  اإلدارية  األجهزة  تقسيم   ميكن 
اإلسرتاتيجي، املستوى  يف  الوحدات  أقسام:   3 إىل  اإلدارة  مستوى  ناحية   من 

.الوحدات يف املستوى التكتييك والوحدات يف املستوى التشغييل

تشكيل اإلستثامرات،  وبرامج  خطط  تكوين  اإلسرتاتيجي:   املستوى 
.الخطط اإلسرتاتيجية وبرامج األداء مناسبا، تحديد سياسات الخدمة

 املستوى التكتييك: تحديد وتنفيذ الفعاليات التكتيكية  والتقنية حول
.تسيري الخدمات ضمن اإلطار الذي تم تحديده من قبل املستوى اإلسرتاتيجي

من املتخذة  والقرارات  املعطاة   التعليامت  تنفيذ  التشغييل:   املستوى 
.قبل املستويني اإلسرتاتيجي والتكتييك

 يتم فصل إسيك عن باقي املؤسسات العامة لكونها مؤسسة مرتبطة باإلدارة
القرار من يعترب هيئة صنع  والذي  اإلداري  املجلس  اختيار   املحلية وبسبب 
 قبل الشعب، باإلضافة إىل فصلها عن املؤسسات الخاصة بسبب إدارتها من
إسطنبول بلدية  عن  واملايل  اإلداري  االستقالل  آخر  طرف  من  العامة.   قبل 
 الكربى والتي هي مرتبطة بها يف نفس الوقت يجعل إلسيك شخصية اعتبارية

 .منفصلة وموارد متويل خاصة ميزانية مستقلة بها
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ت العامة

I. املعلوما

الجدول 1.5 برمجيات نظام المشتركين
الربمجيات التوضيح

برمجيات العقود العقود، أوامر العمل، القناة، الرخصة، العنوان، حركة العداد

برمجيات إدارة العالقات مع املواطنني CRM -  برنامج إدارة العالقات مع الزبائن

برمجيات االستحقاق االستحقاق ، حاسوب اليد، اإلعرتاض

برمجيات التحصيالت املشرتك الحايل، الخزنة، البنك، املياه املترسبة، السندات، التقسيط، الحقوق، العدادات الذكية

مشاريع اإلنرتنت –  الشبكة الداخلية - الخليوي مشاريع اإلنرتنت، شعبة اإلنرتنت،  الشبكة الداخلية، تطبيقات الخليوي

برمجيات األنظمة داخل املؤسسة

برمجيات العاملني

 عالمات العامل، اإلذن، صحة العامل وسالمتهم، برنامج متابعة ،PDKS  ،أمتتة املوارد البرشية، املواعيد
الناقصات، مواصفات  اإلرشاد،  برنامج  الخدمات،  متابعة  اإلجتامعية،  املرافق  الثانوي،  العمل   ارباب 
التعليم، الطعام،  الزوار،  متابعة  التعريف،  بطاقات  اإلجتامعي،  التأمني  متابعة  املساكن،   متابعة 
الرواتب، دفع ، دفع  الناقصات  املناقصة ومواصفات  القامئة،  أمن  الربمجي،  الرتميز   الصالحية، إدخال 
البطاقات، برنامج  األسنان،  طب  الرواتب،  جدول  الزائرين،   أمان  متابعة  املكتبة،  العامل،   مكافآت 

الحضانة، اإلعاشة، الدفع العام لجدول الرواتب

برمجيات املحاسبة

التأمينات، الفواتري،  متابعة  املسبق،  الدفع  برنامج  الجاري،الهاتف،  النظام  العامة،  املحاسبة   نظام 
الخارجي،الرشاء االئتامن  الداخيل،  الرشاء  الداخيل،  االئتامن  املرصفية،  التسوية  الشيك،   تعليامت 
الرضائب، مخترص  الحساب،   خطة  البيئة،  رضيبة  امليزانية،   اإلستهالك،  والغاز،  الكهرباء   الخارجي، 
اإلعاشة، مدفوعات  متابعة  البيانات،  متابعة  التمويل،  ومتابعة  املسبق  الدفع  اعتامد  أملنيوم،   إيت 
 برنامج دفع التمثيل، املنقوالت، الغري منقوالت، إعادة النقود، متابعة املؤسسات العامة، مدفوعات

.املستشفيات، مصاريف الوحدات

برمجيات املستلزمات وإدارة املشاريع

 الحوض،االستمالك، متابعة األمالك،امللبوسات، متابعة التعهد، الخدمات التقنية، نظام تتبع السيارات،
أمتتت الصحي،  الرصف  مياه  نظام  املكتبة،  النظيفة،  املياه  الصحي،  الرصف  مياه  أوامر عمل   متابعة 
الرفع، ،DIYOS ،الشبكات مراكز  ورعاية  إصالح  السيارات،  موقف  بطاقة  لإلستثامرات،  حفر   خدمة 
 إصالح ورعاية املساكن، متابعة مستلزمات التنقية، املقصف، نظام جودة املياه، صوت وصورة النظمة
التنقية عمل  أوامر  مرافق  وإصالح  رعاية  الجوفية،  –الخليوي-اإلذاعة-البيانات،املياه   اإللكرتونية 
 (عمريل)، متابعة الخلل الكهروميكانييك، إصالح ورعاية األبنية، جرد معدات التنقية (السلطان أيوب)،
 رخصة مياه الرصف الصحي، متابعة وظائف مياه الرصف الصحي، متابعة خلل نظم املعلومات، إدارة
الدعم خدمات  الرتخيص،  متابعة  الزائرين،  متابعة  البحر،  مياه  املناقصة،  رشكات  الصلبة،    النفايات 

.صيانة السيارات ،PDYS  ،الوكالء

برمجيات املعلومات واإلستثامرات نظام إدارة الوثائق اإللكرتونية، نظام تتبع املستحقات، نظام تتبع الدعاوى، األرشيف

1.4.1 قامئة برمجيات نظم املعلومات
1.4 املصادر التقنية واملعلوماتية
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جدول 1.6 جرد ألنواع البرمجيات المؤمنة من أجل الوحدات

الربمجيات القسم الذي يستخدمه األعامل التي تقوم بها

مخزن البيانات
Oracle Data

Integrator (ODI)
BIEE

BI Publisher

جميع املديريات

 نظام معلومات من املمكن الوصول له عرب اإلنرتنت موّحد ورابط لجميع البيانات
إعطاء احتاملية  من  ويزيد  اإلدارية  القرارات  عرب  املتشابهة  للقرارات  الدعم   يوفر 
 قرار صحيح ويوفر الدعم لتحديد البدائل ويف أعامل التقييم ويشكل خيارات القرار

الفعال وذلك من خالل فهم املعطيات بشكل جيد أكرث

CRM
Siebel CRM

املديريات •
مديرية شعبة اإلعالم •
الطاولة البيضاء •
الو 185 •

 متابعة وإدارة العامل التي تقوم بها اإلدارة التي تخص أخذ املعلومات واإلعرتاضات
عىل املستحقات وطلبات خلل وأعطال املشرتكني التي تصل عرب الهاتف

Esri مديرية شعبة الخرائط .MAP object يتم اعتامد عناوين إسيك باستخدام نظام

NetCad رئاسة دائرة العقارات واإلستمالك املشاريع العامة إلسيك يتم رسمها وحسابها عىل الخريطة

JAWS موقع إسيك  االلكرتوين برنامج من أجل املعاقني برصيا.

Logo مرفق بوياجي كوي ومخيم سيلفري متابعة الفواتري واملخزون.

Kazancı اإلستشارات الحقوقية متابعة القوانني وقرارات املحاكم.

RxMediaPharma مديرية شعبة الصحة وسالمة العامل تعلم خصائص األدوية ونظرائهم.

Arvento مديرية املركبات برنامج متابعة املركبات.

MATLAB مديرية شعبة تطوير اإلسرتاتيجيات متابعة تغريات املناخ

ADOBE اإلعالم تصميم املوقع والكتيبات واملنشورات، إعداد العروض التقدميية للمديرية العامة

ARCGIS مديرية أنظمة املعلومات الجغرافية برنامج لعرض موقع الخرائط ألنظمة املعلومات الجغرافية

Solid Works
مرشوع مديرية  املياه،  مرشوع   مديرية 

القنوات
الهيدروليكية النمذجة 

SCADA Yazılımı رئاسة دائرة تصفية املياه SCADA  نظام جمع املعطيات والتحكم املركزي

Bentley MicroSta- 
tion

جميع املديريات ISKABIS لتطبيقات البنى التحتية CAD العرض عرب

Bentley PowerDraft جميع املديريات ISKABIS لتطبيقات البنى التحتية CAD العرض عرب

Autodesk Map Guide جميع املديريات ISKABIS العرض عرب االنرتنت لتطبيقات البنى التحتية

E-Kesif Projesi جميع املديريات
عرب الخدمة  معايري  فرتة  ضمن  العقد  طباعة  توفر  النقال  للهاتف  مرشوع   هو 

.حاسوب متنقل يف الساحة عند القيام باالشرتاك األويل

 اإلشرتاكبالتوقيع
اإللكرتوين

رئاسة دائرة أعامل اإلشرتاك

الوسط يف  اشرتاكاتهم  طلبات  بتقديم  القيام  من  إسيك  لزبائن  الفرصة   إتاحة 
 اإللكرتوين من دون التوقيع باليد والقدوم إىل الشعبة وهي تطبيق ميكنهم من بدء
تم تشكيله وهي الذي  للعقد  املحمول  الهاتف  اإللكرتوين عىل  بالتوقيع   اشرتاكهم 

.نظام رائد بني إدارات املياه األخرى

مرشوع العداد املشرتك رئاسة دائرة أعامل اشرتاك املشرتكني
 يتشكل من تطبيقات الهاتف واملتصفح وهي أعامل إدارة وتنفيذ فواتري إدارة املياه

.إسيك ورشكة الغاز يف إسطنبول إيغداش وأوامر العمل من منصة واحدة

  برنامجالنظاماإلداري
(تطبيقمنأجل اإلداريني

إداريني من مستوى عايل
القرار دعم  برمجة  وهو  العمل  ذكاء  حيال  والتقارير  التحليل  أدوات  عىل   يحتوي 

.الذي يحتاجه اإلداريني ذوي املستوى العايل
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I. املعلوما

الرسم البياين 1.2 وضع موظفي إسيك وفقا للسنوات

وضع العاملني

 مجموع املوظفني العاملني يف إسيك هو 6.482. يشكل املوظفني العاملني يف القسم اإلداري واملقدرين بـ2.619 موظف حوايل 40% من املجموع الكيل ويشكل
.أيضا املوظفني العامل الذين يقدر عددهم بـ3.863 أي 60% من مجموع املوظفني

 الجدول  1.8 وضع أعمار العاملين

 وضع

موظف عامل  املجموع

العدد )%( باملئة العدد )%( باملئة العدد النسبة املئوية

20 – 29 124 5 4 0 128 2

30 – 39 809 31 904 23 1.713 26

40 – 49 800 31 2.131 55 2.931 45

50 + 886 34 824 21 1.710 26

المجموع 2.619 100 3.863 100 6.482 100

الجدول 1.7 توزع الموظفين حسب الجنس

الجنس
موظف عامل  املجموع

العدد )%( باملئة العدد )%( باملئة العدد النسبة املئوية

ذكر 1.824 70 3.436 89 5.260 81

795 أنثى 30 427 11 1.222 19

المجموع 2.619 100 3.863 100 6.482 100

مالحظة:املتوسط الحسايب العام لألعامر هو 44.18، املتوسط الحسايب للموظفني 43.7 وللعامل 44.77.

الجدول 1.9 الوضع التعليمي للعاملين 

 وضع
موظف عامل  املجموع

العدد )%( باملئة العدد )%( باملئة العدد النسبة املئوية

 يعرفالقراءة
والكتابة

0 0 8 0 8 0

اإلبتدائية 43 2 796 21 839 13

اإلعدادية 94 4 355 9 449 7

الثانوية 449 17 1.719 45 2.168 34

معهد جامعي  557 21 247 6 804 12

خريج جامعي 1.222 47 649 17 1.871 29

ماجستري 247 9 89 2 336 5

7 دكتوراه 0 0 0 7 0

المجموع 2.619 100 3.863 100 6.482 100
       %47 بااملئة من 6.482 عامل يف مؤسستنا هو خريج تعليم عايل .
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    1.5  املصادر البرشية  



لبلدية الصحي  الرصف  ومياه  املياه  خدمات  بتلبية  تقوم  باختصار   إسيك 
توفر الهدف.  لهذا  وفقا  اإلستثامرات  أنواع  جميع  وتنفذ  الكربى   اسطنبول 
من وصناعي  يومي  واستخدام  رشب  من  للامء  املواطن  احتياجات   جميع 
أجل ومن  الحاجة.  وتوصلها ألصحاب  األرض  وتحت  فوق  املوجودة   املصادر 
 هذا تقوم بجميع أنواع املشاريع وتسمح لآلخرين بالقيام بها وتنفذها عىل
 أرض الواقع. ووفقاً لهذه املشاريع ، فإنها تدير املرافق التي تتكفل بخدماتها

.، وتقوم بأعامل الصيانة واإلصالح الالزمة

اسطنبول لبلدية  الخدمة  ساحة  من  أكرب  هي  إسيك  لدى  الفعاليات   ساحة 
املحافظة. حدود  خارج  موجودة  املياه  مصادر  من  قسم  ألن  وذلك   الكربى 
تلوث منع  أجل  من  والحقوقية  واإلدارية  التقنية  التدابري  بأخذ  أيضا   تقوم 
ضمن واملوجودة  الصناعية  بالنفايات  أو  املستخدمة  باملياه  املياه   مصادر 

.ساحة عملها مثل البحر والبحريات واملياه الجارية واملياه الباطنية

 تعمل إسيك وفقا للتعليامت واألوامر اإلدارية ووفقا ملبادئ القانون الذي يتم
 تطبيقه حاليا من أجل حامية مصادر املياه السطحية التي يتم وسيتم تأمني

. مياه الرشب واإلستخدام منها من التلوث

 تقوم إسيك ببناء وتشغيل السدود ومراكز الرفع وخطوط اإلسالة ومحطات
 التنقية والخزانات والشبكات من أجل توصيل املياه الصحية إىل أقىص نقطة

.يف املدينة

نقلها يتم  التي  املياه  بها.  املياه يف اسطنبول وبالتحكم  بتوزيع   تقوم إسيك 
 للمدينة عرب خطوط اإلسالة والشبكات يتم متابعتها من قبل الحاسوب من
نظام املتقدمة يف "SCADA" خالل  التكنولوجية  التحتية  البنية  مع   متاشيا 

.العامل

أفضل تقديم  أجل  من  املعني  املكان  يف  اإلدارة  مبدأ  تعتمد  التي   إسيك 
 الخدمات للشعب قامت بإنشاء مديريات مناسبة لهذا الهدف. يتم تقديم
يف الصحي  الرصف  ومياه  باملياه  املتعلقة  للمواطنني  العامة   الخدمات 

.املديريات بجودة أفضل وبشكل أرسع

 تقوم إسيك بإنشاء وتشغيل املرافق الخاصة بنظام مياه الرصف الصحي مثل
ومحطات الضخ  ومراكز  واألنفاق  واملجمعات  الصحي  الرصف  مياه   شبكات 
 معالجة مياه الرصف الصحي وخط الترصيف البحري وذلك من أجل إبعاد

.املياه املستخدمة عن البيئة من دون الرضر بها

الفيضانات مخاطر  خريطة  إعداد  يتم  األنهار  يف  الفيضانات  منع  أجل   من 
تنفيذ يتم  ذلك،  إىل  باإلضافة  األولوية.  لرتتيب  وفقا  إصالحات  عمل   ويتم 

.أعامل الصيانة والتنظيف بشكل مستمر يف األنهار

الجدول 1.10 وضع تحقيق اإلستثمارات وفقا للسنوات
السنوات أسعار السنوات

الحالية)مليون ¨ (
أسعار وحدات

(̈ عام 2017)مليون 

2013 1.836 2.546

2014 1.884 2.393

2015 1.849 2.187

2016 2.172 2.389

2017 2.085 2.085

1.6 الخدمات تقدم
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الجدول 1.11 مصادر المياه العذبة المتوفرة
اسم املصدر سنة بدء الخدمة                           اإلنتاج

مليون مرت مكبع /سنة

سد األول والثاين إلمليل 1893 – 1950 15

سد تريكوس 1883 142

سد عيل يب كوي 1972 36

سد عمريل 1972 220

سد دارلك 1989 97

سد بيوك تشكمجة 1989 100

منظم يشيل وادي 1992 5

املصادر املائية اسطانجا
 دوز دره، كوزولو دره، بويوك دره، سلطان 

 باهشة\ دره، نهر إمليل

1995-1997 75,2

االبار 1996-2007 25,7

سد كازان دره 1997 100

سد سازيل دره 1998 55

سد بابوج دره 2000 60

منظم يشيل دره 2003 145

منظم َملَن 1 2007 268

منظم َملَن 2 2014 307

الحواجز املائية 1620-1839 2,5

المجموع العام 1.653,4

1.6.1 املعلومات املتعلقة بخدمات مياه الرشب
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KOCAELİ

27.10.2016

TEKİRDAĞ

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ

KOCAELİ

ADAPAZARI

DÜZCE

MELEN ÇAYI

موارد املياه
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KÜÇÜKÇEKMECE

BAĞCILAR
BAYRAMPAŞA
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SULTANGAZİBAŞAKŞEHİR

AVCILAR

ESENYURT

BEYLİKDÜZÜ

BÜYÜKÇEKMECE
ÜMRANİYE

BEYKOZ
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TERKOS BARAJI

SAZLIDERE
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BÜYÜKÇEKMECE
GÖLÜ

KÜÇÜKÇEKMECE
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ALİBEYKÖY
BARAJI

ELMALI
BARAJI

ÖMERLİ 
BARAJI

DARLIK
BARAJI

ISTRANCALAR

KOCAELİ

27.10.2016

TEKİRDAĞ

KIRKLARELİ

YALIKÖY
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

BÜYÜKÇEKMECE
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

İKİTELLİ
İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ

TAŞOLUK
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

KAĞITHANE
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

HACIOSMAN
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

ELMALI
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

CUMHURİYET
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

ÖMERLİ
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

BIÇKIDERE
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

ŞİLE
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

AĞVA-İSAKÖY
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

DANAMANDIRA
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

 الجدول 1.12 محطات المتوفرة لتنقية مياه الشرب
اسم املحطة سنة بدء الخدمة التوضيح m³السعة /يوم

عمريل

اورهانية  1972 300.000 موجود

اورهانية 1995 زيادة السعة 200.000

1995 مرادية مرفق جديد 320.000

1997 عثامنية 220.000 تجديد

2001 امرييل مرفق جديد 500.000

كاغتهانة

محمد الشلبي 1972 378.000 موجود

يلدرم بيازيد 1996 280.000 تجديد

يلدرم بيازيد 1996 زيادة السعة 70.000

بيوك تشكمجة بيوك تشكمجة 1989 موجود 400.000

إمليل امليل 1994 تجديد 50.000

اييك تيليل
السلطان محمد فاتح 1998 مرفق جديد 420.000

بيازيد الثاين 2004 مرفق جديد 420.000

تاش اولوك تاش اولوك 2006 مرفق جديد 50.000

جمهوريات 2012 مرفق جديد 720.000

آخر (العدد 7) شيلة، آغوا، داناماندرا، حجي عثامن، يايل كوي، اسنجيل 67.860

المجموع 4.395.860
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محطات املعالجة

محطات معالجة مياه الرشب

محطات معالجة مياه الرشب
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ت العامة

I. املعلوما

الجدول 1.15 مقدار المياه المعطاة للمدينة من محطات المعالجة
اسم املحطة عام 2013

مرت مكعب/سنة
عام 2014

مرت مكعب/سنة
عام 2015

مرت مكعب/سنة
عام 2016

مرت مكعب/سنة
عام 2017

مرت مكعب/سنة

عمريل 380.227.072 394.771.455 379.259.321 410.486.185 404.079.696

إملايل 6.277.336 1.107.564 7.331.002 58.338 0

شيلة 2.214.221 2.152.375 2.250.820 2.468.999 2.671.526

آغوا 1.117.870 1.626.486 1.530.563 1.464.136 1.535.830

بيشيك دره 298.902 277.667 204.596 243.676 302.264

كاغتهانة 182.765.482 117.661.965 165.733.205 122.425.674 126.063.731

حجي عثامن 133.248 44.778 192.879 147.823 138.480

طاش اولوك 10.621.000 10.954.782 11.937.152 12.955.958 15.171.186

اييك تليل 195.860.964 174.858.324 183.127.655 178.774.373 190.771.573

بيوك تشكمجيه 101.839.479 50.783.703 100.223.284 61.226.323 70.610.667

داناماندرا 1.827.024 2.147.474 2.044.565 1.931.230 2.224.007

 غوموشياكا-
سيليفري

6.265.596 9.052.244 9.103.548 7.884.252 8.162.597

آبار تشاتالجا 1.311.275 2.681.461 1.791.812 2.079.960 2.066.784

يايل كوي 1.101.007 1.092.722 977.554 1.055.266 1.443.045

جمهوريت 17.593.693 155.235.577 99.447.448 195.420.434 195.399.793

المجموع العام 909.454.169 924.448.577 965.155.404 998.622.627 1.020.641.179

الجدول 1.13 متوسط توزيع كميات المياه المعطتة يوميا للمدينة
الشهور عام 2013

مرت مكعب/سنة
عام 2014

مرت مكعب/سنة
عام 2015

مرت مكعب/سنة
عام 2016

مرت مكعب/سنة
عام 2017

مرت مكعب/سنة

كانون الثاين/يناير 2.307.690 2.404.118 2.485.572 2.587.305 2.637.306

شباط/فرباير 2.299.244 2.387.281 2.425.431 2.555.664 2.625.530

آذار/مارس 2.311.708 2.380.197 2.434.161 2.553.124 2.619.834

نيسان/أبريل 2.361.974 2.430.295 2.472.557 2.678.012 2.602.678

آيار/مايو 2.596.652 2.567.238 2.674.352 2.740.361 2.820.665

حزيران/يونيو 2.647.782 2.667.333 2.749.059 2.934.439 2.900.266

متوز/يوليو 2.716.907 2.738.872 2.853.334 2.935.875 3.005.715

آب/اغسطس 2.676.992 2.685.855 2.898.667 2.960.434 2.961.113

ايلول/سبتمرب 2.672.105 2.607.174 2.802.772 2.825.553 2.920.997

ترشيناآلول/أكتوبر 2.454.085 2.508.619 2.653.650 2.756.585 2.810.140

ترشينالثاين/نوفمرب 2.441.531 2.511.462 2.646.228 2.693.407 2.805.426

كانوناآلول/ديسمرب 2.399.628 2.493.061 2.617.195 2.698.591 2.747.258

المعدل السنوي 2.491.655 2.532.736 2.644.261 2.728.477 2.796.277

الجدول 1.14  أعلى استهالك للمياه في آخر خمس سنوات
عام 2013 التاريخ

مرت مكعب/يوم
عام 2014

مرت مكعب/يوم
عام 2015

مرت مكعب/يوم
عام 2016

مرت مكعب/يوم
عام 2017

مرت مكعب/يوم

26.07.2017 - - - - 3.154.150

24.06.2016 - - - 3.154.233 -

12.08.2015 - - 3.020.923 - -

27.06.2014 - 2.948.329 - - -

28.06.2013 2.815.439 - - - -
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  الجدول 1.17
 طول خطوط اإلسالة بحسب

 أقطارهم
القطر )م م( املجموع)م(

400 417.528
450 21.405
500 250.428
600 281.619
700 112.974
800 178.941
900 108.962

1.000 181.903
1.200 154.427
1.400 56.094
1.600 77.297
1.800 81.060
1.850 3.270
2.000 13.372
2.200 178.873
2.500 154.419
2.700 2.585
2.900 2.446
3.000 190.776
3.500 312
4.000 25.776
4.500 17.236

القنوات املفتوحة 15.728

المجموع العام 2.527.431

الجدول1.16 طول شبكة مياه الشرب المتوفرة حسب البلديات )م)
 رقم

التسلسل املنطقة الدكتايل )م( الفوالذ )م( آخر  )م( املجموع )م(

1 فاتح 492.730 0 302 493.032

2 زيتني بورنو 189.508 8.151 3.194 200.853

3 غازي عثامن باشا 281.474 0 0 281.474

4 سلطان غازي  378.759 11.932 1.939 392.630

5 أرناؤوط كوي 934.029 281 1.250 935.560

6 بايرام باشا 224.426 1.852 1.649 227.927

7 أسنلر 259.604 6.596 0 266.200

8 باكر كوي 210.645 25 4.694 215.364

9 باغجالر 521.000 50.000 0 571.000

10 تشاتالجا 651.663 631 17.972 670.266

11 أيوب سلطان 437.232 0 4.759 441.991

12 غونغورن 171.191 0 4.078 175.269

13  كوتشوك
تشيكميجة

544.243 32.419 2.560 579.222

14 باشاك شهري 617.623 0 25.522 643.145

15 أفجالر 403.030 0 0 403.030

16 أسنيورت 578.302 0 682 578.984

17 بيوكو تشيكميجة 724.871 74.801 47.644 847.316

18 464.499 بيليكدوزو 27.206 5.228 496.933

19 940.452 سيليفري  59.674 128.972 1.129.098

20 يب اوغلو  218.575 24 1.065 219.664

21 179.109 شيشيل  94 13.439 192.642

22 باهشيل ايفالر  329.301 19.769 0 349.070

23 302.279 كاغتهانة 43.111 0 345.390

24 بيشيكتاش  191.350 13.146 13.060 217.556

25 ساري ير  630.784 60.081 60.662 751.527

26 أوسكودار  421.193 0 6.004 427.197

27 715.129 بيكوز 0 3.490 718.619

28 عمرانية 750.421 0 4.842 755.263

29 سولتان بييل  508.198 0 3.600 511.798

30 سانجاك تيبية  519.008 0 4.935 523.943

31 كوي  تشيكمة 
 سانجاك تيبية

374.178 0 4.935 379.113

32 572.090 شيلة  995 75.737 648.822

33 375.541 كادي كوي   0 2.800 378.341

34 412.008 أتاشهري  0 0 412.008

35 95.660 أداالر 0 2.300 97.960

36 460.037 كارتال 0 136 460.173

37 437.752 مالتيبة  0 0 437.752

38 836.800 بانديك   0  0 836.800

39 605.940 توزال   0 3.100 609.040

المجموع  17.960.634 410.788 450.550 18.821.972

 الجدول 1.18 طول خط إسالة
 مياه الشرب بحسب عدد

 السنوات التي بدأت الخدمة
 فيها

)كم( العام

2013 58
2014 60
2015 56
2016 116
2017 65

 الجدول 1.19 طول خط شبكة
 مياه الشرب بحسب عدد

 السنوات التي بدأت الخدمة
فيها

)كم( العام

2013 355
2014 311
2015 305
2016 291

2017 187



الجدول 1.20 محطات معالجة مياه الصرف الصحي
اسم املحطة  سنة بدء الخدمة

السعة
مرت مكعب/يوم

يب
رو

ألو
ر ا

ط
ش

ال

1 لتنقية األولية 1988 محطة معالجة مياه الرصف الصحي يف يني كايب ل 864.000

2 لتنقية األولية تا ليامن ل ال محطة معالجة مياه الرصف الصحي يف ب 1997 625.000

3 لتنقية األولية محطة معالجة مياه الرصف الصحي يف بيوك تشيكميجة ل 1998 155.120

4 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة يف تركوس 2000 1.730

5 لتنقية األولية محطة معالجة مياه الرصف الصحي يف كوتشوك تشكمجة ل 2003 354.000

6 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة يف غوموش ياكا 2007 2.550

7 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية اكاالن تشاتالجا 2008 200

8 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية بلغراد تشاتالجا 2008 50

9 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية كستانليك تشاتالجا 2010 500

10 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية تشاناكشا تشاتالجا 2010 500

11 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية أورجونلو تشاتالجا 2010 250

12 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة يف أتاكوي 2010 400.000

13 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية عزالدين تشاتالجا 2010 500

14 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية باشاك تشاتالجا 2010 250

15 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية أوكاليل تشاتالجا 2011 500

16 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية يازليك تشاتالجا 2011 250

17 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية إحسانية تشاتالجا 2011 500

18 2011 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية بوياليك أرناؤوط كوي 250

19 2012 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية تشاتالجا سوبايش 250

20 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة يف امباريل 2012 400.000

21 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف بيجيالر سيلفري 2013 1.000

22 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف بينكيليش تشاتالجا 2014 1.000

23 2014 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية تشيفليك تشاتالجا كوي 1.000

24 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية كاراجا تشاتالجا 2014 1.000

25 2014 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية يايل تشاتالجا كوي 1.000

26 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية حالتشيل تشاتالجا 2014 500

27 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية آيضينالر تشاتالجا 2014 500

28 2014 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية تشاتالجا غوموشبينار 500

29 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية كاراماندره تشاتالجا 2014 500

30 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف كارابورون آرناؤوطكوي 2014 2.000

31 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف دغريمن كوي سيليفري 2014 2.000

32 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف صاياالر سيليفري 2014 500

33 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف تشايردره سيليفري 2014 500

34 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف داراماندره سيليفري 2014 500

35 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف صاري ير زكريا كوي صاياالر 2016 4.000

36 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف   تشاكيل تشاتالجا 2016 1.000

37 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية إنجغيز تشاتالجا 2016 1.000

38 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية الباسان تشاتالجا 2016 500

39 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية كوغشة عيل تشاتالجا 2016 500

40 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية داغينيجة تشاتالجا 2016 500

41 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية أورنجيك تشاتالجا 2016 500

42 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية هيسار بييل تشاتالجا 2016 500

43 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف قرية دورسون أرناؤوط كوي 2016 500

44 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف تشاتالجا أوفاينجي 2016 500

45 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية يف سيلفري أك أورين 2016 500

46 ا ت محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة يف تشان 2016 52.000

47 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة يف سيلفري 2016 36.500

48 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة يف بيوك تشكمجة 2016 132.155

49 محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة يف سليم باشا 2016 70.000

1.6.1 املعلومات عن خدمات مياه الرصف الصحي



الجدول 1.20 محطات معالجة مياه الصرف الصحي
اسم املحطة  سنة بدء الخدمة

السعة
مرت مكعب/يوم

ي
يو

آلس
  ا

طر
ش

ال

50 محطة أوسكودار  للمعالجة األولية ملياه الرصف الصحي 1992 77.760

51 محطة كاديكوي  للمعالجة األولية ملياه الرصف الصحي 2003 833.000

52 محطة كوتشوك سو  للمعالجة األولية ملياه الرصف الصحي 2004 640.000

53 محطة قرية  كومبابا شيلة  للمعالجة األولية ملياه الرصف الصحي 2008 46.000

54 2009 محطة باشابهيش للمعالجة األولية ملياه الرصف الصحي 575.000

55 محطة طوزال ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية
1998 150.000

2009 100.000

56 محطة عمريل ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2008 500

57 محطة قرية كومورلوك ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2008 125

58 محطة قرية يني كوي ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2008 200

59 محطة باشاكوي ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة
2000 100.000

2009 100.000

60 محطة  أوروتش أوغلو  شيلة ملعالجة مياه الرصف الصحي يف مساحة الري الصناعي 2009 125

61 محطة قرية  أوغومجو  بيكوز ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2010 200

62 شيلة ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة  MBR  محطة آغوا 2010 2.000

63 محطة قرية ساهيل كوي ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2011 250

64 محطة قرية  كاراكرياز  شيلة ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2011 250

65 محطة قرية قوتشوللو  تشيكمة كوي  ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2012 250

66 محطة قرية كريفان ساراي شيلة ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2011 250

67 محطة قرية  شيلة إمرنيل ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2011 250

68 محطة قرية  كاباكوز  شيلة  ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2013 250

69 محطة قرية  سوفوالر  شيلة  ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2013 250

70 محطة قرية  االجايل  شيلة  ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2013 250

71 محطة قرية  دوغانجييل  شيلة  ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2013 500

72 محطة قرية كورناكوي  شيلة   ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2013 250

73 محطة قرية  جمهوريات  بيكوز ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2013 500

74 محطة قرية أوزيل  شيلة  ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2013 250

75 محطة قرية سامتازيل شيلة ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2013 500

76 محطة  قرية شعيبيل  شيلة  ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2013 250

77 محطة قرية دغريمان تشايري  شيلة  ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2013 250

78 محطة قرية  غرييدييل  شيلة  ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2013 250

79 محطة قرية حسينيل  تشيكمة كوي ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2013 2.000

80 محطة قرية رشادية  تشيكمة كوي  ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2013 2.000

81 محطة  بويراز كوي  بيكوز ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية 2017 250

المجموع 5.753.465
 الرصف الصحي كمركز للضخ والرفع بعد تاريخ آب/أغسطس2017 بعد بدء  محطة بيوك تشيكميجة ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة بتقديم

.الخدمة
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 الجدول 1.22 معلومات حول األنفاق والمجمعات والمداخن
بحسب إحصائيات إسكابيس

الطول
)م(

مجموع الطول
)م(

املدخنة
)عدد(

مجموع
املداخن )عدد( 

املجمعات

 الطرف

اآلسيوي
405.634

1.112.872
8.733

23.827
 الطرف

األورويب
707.238 15.094

األنفاق

 الطرف

االسيوي
56.019

200.965
132

332
 الطرف

األورويب
144.946 200

 الجدول 1.21 معلومات حول األنفاق والمجمعات
والركاز بحسب إحصائيات إسكابيس

)الطول)كم العام

2013 741

2014 333

2015 338

2016 336

2017 402

 الجدول 1.23 طول شبكات مياه الصرف الصحي الموجودة وفقا
للمناطق

 قم
التسلسل املنطقة القنوات الفنية

)م(

 القنوات الغري
فنية
)م(

املجموع
)م(

1 340.564 الفاتح 0 340.564

2 زيتني بورنو 188.420 0 188.420

3 غازيعثامن باشا 289.538 1.000 290.538

4 403.820 سلطان غازي 0 403.820

5 ارناؤوط كوي 666.432 63.900 730.332

6 بايرام باشا 200.568 0 200.568

7 اسنلر 257.365 0 257.365

8 باكركوي 186.186 0 186.186

9 باغجالر 483.142 0 483.142

10 تشاتالجا 382.449 7.803 390.252

11 أيوب سلطان 350.276 8.742 359.018

12 غونغورين 163.507 0 163.507

13  بيوك
تشيكميجة

425.726 1.721 427.447

14 باشاك شهري 487.841 7.000 494.841

15 أفجالر 232.278 70.600 302.878

16 اسنيورت 244.497 249.260 493.757

17  بيوك
تشيكميجة

410.142 76.997 487.139

18 بيليك دوزو 349.492 44.550 394.042

19 سيليفري 654.718 212.558 867.276

20 يب اوغلو 192.966 3.800 196.766

21 182.483 شيشيل 1.600 184.083

22 باهشييل ايفالر 294.831 0 294.831

23 318.988 كاغتهانة 1.500 320.488

24 بيشيكتاش 223.796 0 223.796

25 ساري ير 528.207 10.686 538.893

26 أوسكودار 409.778 12.129 421.907

27 بيكوز 592.024 105.977 698.001

28 عمرانية 679.954 6.118 686.072

29 سلطان بييل 492.461 3.700 496.161

30 سانجاك تيبة 449.781 1.470 451.251

31 تشيكمة كوي 289.226 3.318 292.544

32 شيلة 358.936 55.500 414.436

33 كاديكوي 313.543 43.671 357.214

34 اتاشهري 396.219 19.979 416.198

35 أداالر 39.989 21.143 61.132

36 كارتال 442.303 8.805 451.108

37 مال تبة 450.615 8.769 459.384

38 بنديك 765.011 3.525 768.536

39 535.161 توزال 1.200 536.361

املجموع 14.673.233 1.057.021 نفق جاللية15.730.254
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1.7.1  اإلدارة

1.7- اإلدارة ونظام الرقابة الذاتية و التفتيش الخارجي

 تم تأسيس اإلدارة العامة إلسيك وفقا لقانون رقم 2560 وتاريخ 20.11.1981
والرصف املياه  إلدارة  العامة  اإلدارة  ومهام   تأسيس  حول  قانون  هو   والذي 

.(الصحي يف اسطنبول (عوضا عن القانون رقم 3009  بتاريخ 23.05.1984
قانون يف  الثاين-اإلدارة"  "القسم  عنوان  تحت  ذكرها  تم  إسيك  إدارة   طريقة 

.التأسيس ويتم إدارتها من قبل األعضاء التاليني

األجهزة:
املادة 3:  يتم تأمني إدارة إسيك من قبل األعضاء التاليني

املجلس العام˛
مجلس اإلدارة˛

املراقبني˛
املديرية العامة.

1.7.2  نظام الرقابة الذاتية

اإلدارة نظام  إعداد  تم  5018؛  رقم  والرقابة  العامة  املالية  اإلدارة  قانون   يف 
الشفافية مثل  الذاتية  الرقابة  مواضيع  أن  باعتبار  الجديدة  والرقابة   املالية 

املالية ومسؤولية املسائلة والتخطيط اإلسرتاتيجي وامليزانية بحسب األداء
وامليزانية متعددة األعوام هي العنارص األساسيةلها.

ا يتمتع بإدارة ومراقبة  نظام الرقابة الذاتية نظام تدقيق داخيل مستقل وظيفيً
مالية فعالة وشفافة، ومراجعة خارجية مستقلة لنظام الرقابة الذاتية

 نظام الرقابة الذاتية يتضمن التدقيق الداخيل والتدقيق املايل األويل والرقابة
الذاتية

الشكل 1.2 نظام الرقابة الذاتية

1.7.2.1  الرقابة الذاتية

مواضيع يف  ومعقول  كايف  ضامن  توفر  إدارية  أداة  هي  الذاتية؛   الرقابة 
ومناسب ومعطاء  واقتصادي  فعال  بشكل  العامة  املصادر   استخدام 
وإنتاج العمل  وملواضيع  للعمل  التنظيمي  واإلمتثال  اإلدارة   ألهداف 
وحامية الفعاليات  حول  الصحيح  وقتها  ويف  ومنتظمة  موثوقة   معلومات 
عملية الذاتية هي  الرقابة  إن  واملخالفات.  الفساد  منع  و  اإلدارة   موجودات 
الهيكل عىل  أيضا  بل  التحكم  أنشطة  عىل  فقط  تنطوي  ال   ديناميكية 
املوظفن وجميع  القرار،  صناع  ومسؤوليات  وواجبات  ووظائفه   التنظيمي 
اإلدارة يف  العاملني  وجميع  القرار  صنع  عمليات  يف  دور  لهم  .الذين 

العليا اإلدارة  قيادة  تحت  اإلدارة  وموظفي  املديرين  جميع  إسهام   ينبغي 
وأخذ وتقييمة  ومراقبته  وتشغيله  الذاتية  الرقابة  نظام  صنع  حيث   من 
الذاتية الرقابة  نظام  یخضع  أن  یجب  املناسب.  الوقت  يف  الالزمة   التدابري 
التصميم يف  النواقص  عىل  القضاء  بهدف  المستمر  والتقییم   للمراقبة 
الذاتية الرقابة  لنظام  معقول  ضامن  توفري  أجل  من  وذلك  .والتطبيق 

الشكل 1.3 نطاق الرقابة الذاتية

1.7.2.2  الرقابة املالية األولية
فعال بشكل  املصادر  استخدام  أجل  من  تنفيذها  يتم  التي  الرقابة   هي 
وقانون األخرى  املالية  الترشيعات  ألحكام  واالمتثال  ومعطاء   واقتصادي 
ومبلغ التفصييل  اإلنفاق  وبرنامج  املايل  والربنامج  املركزية  اإلدارة   ميزانية 
قبل من  إسيك  ووميزانية  امليزانية  وتشكيل  لالستخدام  املخصصة   امليزانية 
وإيرادات نفقات  عنوان  تحت  املالية  والخدمات  اإلنفاق  وحدات   مديرية 

إدارتنا وموجوداتها واألعامل املالية والقرارات التي تخص مسؤولياتهم

 يتم تنفيذ مهمة الرقابة املالية األولية من قبل رئاسة مديرية وحدات اإلنفاق
والخدمات املالية  يف إطار مسؤولية اإلدارة

القرارات واملعامالت املالية الخاضعة للرقابة املالية األولية:
• مسودة العقود ووثائق التعهدات˛

• عمليات تحويل املخصصات املالية˛
• جداول توزع الكوادر الوظيفية˛

• قوائم بطاقات التنقل˛
• جداول الدفع الجانبي.

 

1.7.2.3الرقابة الذاتية    
الذاتية: هو نشاط مستقل وموضوعي للضامن واالستشارات يهدف   الرقابة 
تحمل عىل  القدرة  ألساسات  وفقا  املصادر  إدارة  يتم  كان  إذا  ما  تقييم   إىل 
.التكاليف والفعالية والتأثري وذلك من أجل تطوير وتعزيز أعامل مؤسستنا

الرقابة الذاتية

السياسية  الترشيعات 
املحددة ألهداف اإلدارة بشكل مناسب

الفعاليات

مع يتناسب  مبا  السياسية  الترشيعات   تنفيذ 
.اهداف اإلدارة بشكل فعال ومعطاء واقتصادي

حامية املوجودات واملصادر
اإلحتفاظ بسجالت حسابية كاملة وصحيحة

وقتها يف  واإلدارية  املالية  حول  معلومات   انتاج 
.وبشكل موثوق

ألجل التنفيذ

املنشء من قبل اإلدارة
وعمليات التنظيم   إدارة 

الرقابة الذاتية
الشامل

جميع الضوابط املالية وغريها

 اإلدارة العلیا 

وحدة الخدمات  
 المالیة

 وحدات اإلنفاق  وحدات اإلنفاق 
الرقابة  

 الخارجیة

 المالي التدقیق 
 األولي

 الرقابة الذاتیة 
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اتباع ومع  عام  بشكل  املقبولة  للمعايري  وفًقا  األنشطة  هذه  تنفيذ   يتم 
إدارة فعالية  وتحسني  لتقييم  وذلك  ومنضبطة  ودامئة  منتظمة   منهجية 
 املخاطر وإدارة عمليات التحكم والتحكم بهياكل اإلدارة واملراقبة واملعامالت

.املالية إلدارتنا

      1.7.3  الرقابة الخارجية
 تجري الرقابة الخارجية يف إدارتنا من قبل رئاسة ديولن املحاسبة واملفتشيني

.اإلداريني التابعني لوزارة الداخلية

 1.7.3.1 رقابة ديوان املحاسبة

 رقابة ديوان املحاسبة تجرى مع مراعاة معايري الرقابة الدولية املقبولة بشكل
عام؛

الرقابة  هي  بها  املتعلقة  والوثائق  إدارتنا  حسابات  إىل   استناداً 
كانت إذا  ما  وتحديد  املالية  البيانات  وصحة  مبوثوقية  املتعلقة   املالية 
العامة لإلدارات  والسلع  والنفقات  باإليرادات  املتعلقة   املالية   املعامالت 

.تتوافق مع القوانني واألنظمة القانونية األخرى

 يتم تنفيذها عىل شكل تحديد ما إذا كان يتم استخدام املصادر 
وتقييمها الفعاليات  نتائج  وقياس  ومعطاء  واقتصادي  فعال  بشكل   العامة 

.بحسب األداء

وزارة من  اإلداريني  املفتشني  رقابة    1.7.3.2 
الداخلية

وحسابات وفعاليات  أعامل  ومراقبة  تفتيش  هو  اإلداريني:  املفتشيني   رقابة 
واملؤسسات لها  التابعة  واملؤسسات  الداخلية  لوزارة  املركزية   الوحدات 
املحلية واإلدارات  واملنطقة  املدينة  ومؤسسات  الوزارة  لرقابة   الخاضعة 
التابعة لها أو التي قاموا بإنشائها  والوحدات أو املؤسسات أو أماكن العمل 

.وفقا للقوانني الخاصة

أعاله املذكور  الذاتية  الرقابة  نظام  بتنفيذ  يقوم  تنظيمنا  إدارة  إن   النتيجة؛ 
 ويخضع للرقابة الخارجية بانتظام وفقا للترشيعات والجدول الزمني املعني

.بذلك

ت - املواضيع األخرى
 وفقا للرتتيبات بشأن أساسات العمل وتجمع املجلس العام وفقا لقانون إسيك

رقم 2560 للامدة 5 املتغرية من القانون 3009 ؛

الكربى اسطنبول  بلدية  مجلس  بني  خاص  بجدول  إجتامع  يعقد   -  5  املادة 
هذا يف  املكتوبة  والسلطات  املهامت  وإقرار  ملناقشة  إلسيك  العام   واملجلس 

القانون كل عام يف شهري أيار/مايو و ترشين الثاين/أكتوبر
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أ.أهداف اإلدارة
ب.السياسات األساسية واألولويات





األهدافأ. أهداف اإلدارة
اإلسرتاتيجية

توفري استمرارية إمدادات املياه

تطوير وتعزيز العمل املشرتك مع
املؤسسات املشاركة

املساهمة يف بيئة مستدامة

تطوير الخدمة وزيادة رىض العمالء

 أن نصبح مؤسسة رائدة مبتكرة
ومتطورة

اإلدارة الفعالة واملثمرة للمصادر

 اإلدارة الفعالة للمخاطر وتطوير
إدارة اإلنسجام

إدارة املصادر
اإلدارة الفعالة

 والبّناءة
للمصادر

التنمية املنتظمة

التفوق التنفيذي
وتطوير املوظفني

املشاركني
 عهودنا 

للمشاركني ساحات
الرتكيز

 خدمة
مستدمية

مياه رشب
عذبة أكرث

 حساسية
بيئية

اإلنتاجية

 اإلنفتاح
حيال

 التطور
والتجديد

استدامة
بنية مالية
مستدامة



األهداف
اإلسرتاتيجية

تطوير 1.1
 مصادر مياه

بديلة

تأمني مياه 2
رشب صحية

1.3
إدارة مصادر
املياه الفعالة

2.1
نرش استخدام
املياه املعاد
تدويرها

2.2
املساهمة يف
حامية سالمة
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ب. السياسات األساسية واألوليات

االرتكاز عىل قوة حضارة ماء اسطنبول
اسطنبول التي تتمتع بخلفية تاريخية عريقة كانت ومازالت من أهم وأكرب املدن

يف العامل منذ آالف السنني وحتى اآلن. كانت عاصمة لثالث إمرباطوريات عظيمة كام أنها نقطة التقاء
.حضارات الرشق والغرب وذلك بسبب موقعها الجغرايف الفريد

كام أنها تتمتع برثوة ثقافية وتاريخة غنية ال مثيل لها.

جزء ال يتجزأ من هوية اسطنبول األصلية هو حضارة املاء
 التي يتم إحيائها منذ مئات السنني وحتى اآلن. إن العمران املايئ الذي بني عىل مر الفرتات الرومانية والبيزنطية والعثامنية هي

نصب تذكارية فنية
فها هي الحواجز املائية واألحواض واألقنية املائية والنوافري والحاممات الشعبية واملسابح .

وغريها من العديد من اآلثار نراها تعكس تفرد حضارة املاء التي وصلت إليها املدينة.
الفرتة العثامنية ميكن اعتبارها قمة لحضارة املاء يف اسطنبول.

تم وصف املدينة بأنها "روضة الجنة" من قبل املعامريني الغربيني،حتى يف أوائل القرن العرشين,
بسبب النظافة والرعاية والساحات الخرضاء التي متتلكها.

أن نستمد القوة ونرتكز عىل حضارة املاء يف اسطنبول يكون ممكنا فقط عرب الحفاظ عىل الرتاث الفريد
للمدينة وتطويره وبقائه عىل قيد الحياة. وجود هذا العنرص يف رؤية إسيك يعترب دليل توجيهي لجميع
املجاالت التي تنشط فيها املؤسسة. إدارة إسيك وموظفيها وسكان اسطنبول يقومون بالتحرك بناء عىل

وعيهم باملسؤولية التي وقعت عىل عاتقهم بأخذهم هذا الرتاث.

 اتخاذ اإلنسان والبيئة ركيزة أساسية أثناء
القيام بإدارة املياه

املاء هو مصدر الحياة الذي الغنى عنه بالنسبة للمخلوقات. وبالتايل
فإن املاء يعترب حق أسايس يف هذا الصدد. إن تلبية توفري حق املاء
يف اسطنبول التي تعترب إحدى أهم العواصم يف العامل هو وظيفة

إسيك األساسية.

باإلضافة إىل اعتبار الحصول عىل املياه حق من الحقوق فإنه من املهم أيًضا استخدام إمدادات املياه
ومعدات املياه التي تتوافق مع صحة اإلنسان. إن أخذ املياه من املصادر الطبيعية والقيام بالعديد من العمليات
عليها لجعلها مياه صالحة للرشب ومناسبة لصحة اإلنسان وتدفقها من صنابري املياه هو هدفنا الدائم.وبالتايل

فإن إسيك تقوم بكل تحركاتها بإعتبار املياه حق من حقوق اإلنسان ويجب أن تكون متوفرة لدى الجميع بشكل
صحي ضمن رشوط مالمئة.

تقع عىل عاتق إسيك مسؤولية التخلص من مياه الرصف الصحي دون إلحق
الرضر بالنظام البيئي ودون ترك أي أثر تلويث دائم عىل الهواء واملاء
والرتاب ودون إلحاق الرضر بالبيئة إىل جانب إجراء الرقابة الالزمة من

أجل تحقيق ذلك.



أن تكون مؤسسة رائدة منفتحة للتطوير الدائم
إسيك هي اإلدارة األكرب واألكرث عراقة للمياه ومياه الرصف الصحي
يف تركيا. ليس فقط يف تركيا، بل وإنها تخدم اسطنبول التي تعد

واحدة من أهم املدن يف أوروبا والرشق األوسط وهي تتحمل
2مسؤولية كونها مؤسسة رائدة عىل الصعيدين الوطني والدويل.

من أهم رشوط الريادة هو التحرك بشكل اسرتاتيجي واإلنفتاح للتطور
وأن يكون مثال أعىل. ولهذا السبب فإن إسيك التقوم بتتبع التطورات

فقط، بل إنها يف نفس الوقت تهدف إىل أن تكون مؤسسة تحدث التغيري
وتقوم بإدارته.

الجودة العالية للخدمات
إنتاج وتقديم املياه ذات األهمية البالغة للمخلوقات الحية تعتربها إسيك

خدمة للعامة باإلضافة إىل اعتامد مفهوم رىض العمالء وتقديم خدمة
ذات جودة كمبدأ أسايس.

خدمات االشرتاك أو خدمات شبكات الرصف الصحي واملياه تستند
عىل تقدميها وبشكل أسايس عرب األفرع والتي هي الوحدات األقرب

للشعب. زيادة جودة الخدمات وتطويرها دامئا هو هدف إسيك
األسايس.



حامية مصادر املياه
املاء هو مورد نادر. ومبا أن دولتنا غري غنية مبصادر املياه فإن

أهمية مصادر املياه املوجودة يف ازدياد. النمو الصناعي و البناء
العشوايئ وانتشار استخدام املنتجات الكيميائية ومايشابههم من عوامل

يزيد من ضغط التلوث عىل مصادر املياه.

يرى كل من الرشكاء املعنيني الخارجيني منهم واملحليني أن حامية
املوارد املائية يف مقدمة األولويات االسرتاتيجية. ألن الجميع لديه قلق
عن إذا ما استمر تلوث املوارد املائية بهذه الطريقة، فسيكون من غري

املمكن العثور عىل مياه صالحة للرشب يف السنوات القادمة.

بهذا الصدد، يقع عىل عاتق إسيك مهام كبرية يف موضوع حامية
مصادر املياه باإلضافة إىل التأكيد بوجوب حامية مصادر املياه عن

طريق حشد جميع اإلمكانات املتاحة.

إبعاد مياه الرصف الصحي من دون الرضر بالبيئة وإعادة
إكتسابها

يجب حامية البيئة ونطويرها وتحسينها من أجل العيش يف بيئة
صحية وآمنة أكرث. مياه الرصف الصحي تأيت يف مقدمة العنارص

امللوثة للبيئة يف يومنا هذا.

تلعب مياه الرصف الصحي التي يتم ترصيفها إىل مصادر املياه
مثل البحر والبحريات واألنهار دورا هاما يف تلوث هذه

املصادر. ولهذا السبب يجب ان يتم معالجة مياه الرصف الصحي
يف محطات معالجة املياه بأعىل مستوى ومن ثم رصفها للبيئات

املتلقية وإعادة إكتسابها مجددا.

يجب توسيع نرش استخدام املياه املعاد إكتسابها بعد معالجتها يف الحدائق
واملتنزهات واملناطق الصناعية.



العثور عىل مصادر مياه جديدة
اإلحتباس الحراري والجفاف وزيادة اإلستهالك التي ظهرت يف

السنوات األخرية تجلب مخاطر للمياه يف إسطنبول كام هو الحال يف
باقي العامل. عندما يتم تقييم اإلزدياد السكاين والتوسع الحرضي

املتزايد يف اسطنبول فإنه يجب عىل إسيك أن تقوم بإيجاد مصادر مياه
جديدة فوق وتحت األرض باإلضافة إىل تطوير احتياطي املياه

.املوجود حاليا

يعد االستعداد الستخدام موارد مائية جديدة أولوية مهمة بالنسبة
إلسطنبول بغض النظر عن مرشوع َملَن.

تقديم مياه ذو جودة عالية للشعب

اسطنبول ، عىل عكس العديد من مدن العامل، لديها مياه صالحة
للرشب. املياه التي يتم إنتاجها من محطات معالجة املياه النظيفة

إلسيك تتوافق مع املعايري األوروبية بل وأكرث جودة.

إحدى أولويات إسيك هي توصيل املياه التي تتدفق من محطات
املعالجة إىل صنابري املياه مبارشة. وبهذا فسوف ينخفض الطلب عىل
املياه املعبأة يف زجاجات بسبب األذواق أوغريها من األسباب وسيتم

املساهمة يف توفري رفع جودة املعيشة لإلسطنبوليني.
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III.ت
م الفعاليا

ت وتقيي
 معلوما

7 3.1 نتائج تطبيق امليزانية لعام

التوضيح
نفقات املوظفني

)¨(

النفقات الدورية للدولة

ملؤسسات الضامن

االجتامعي

)¨(

 مصاريف رشاء املستلزمات

 والخدمات

)¨(

 نفقات الفائدة

(¨(

لتحويالت الجارية

(¨)
 النفقات الرأسامل

(¨)

تحويالت رأس

املال

(¨)

التديني

(¨)
املجموع

(¨)

01 الخدمات العامة 190.230.365 35.669.088 728.266.597 397.108 1.686.132.293 105.107.625 9.273.911 950.000.000 3.705.076.988

05 الحفاظ  خدمات 
عىل البيئة

40.752.414 7.478.222 138.982.898 0 0 770.031.940 0 0 957.245.474

06
 خدمة/خدمات

ورفاه  اإلسكان 
املجتمع

338.642.951 66.773.001 246.187.915 0 7.932 1.209.701.048 0 0 1.861.312.847

07 الخدمات الصحية 828.086 224.044 140.050 0 0 0 0 0 1.192.180

570.453.815    املجموع 110.144.355 1.113.577.460 397.108 1.686.140.225 2.084.840.613 9.273.911 950.000.000 6.524.827.488

إيرادات امليزانية لعام 2017 تحققت بقيمة ¨5.731.276.971 ونفقات امليزانية تحققت بقيمة ¨6.524.827.488 ونفقات امليزانية
كانت أكرث من إيرادات امليزانية مبقدار ¨793.550.517 . وقد قامت اإلدارة بتلبية الحاجة لتمويل الزيادة يف النفقات من املبلغ املوجود

.يف البنك
تحققت ميزانية اإليرادات املقدرة لعام 2017 بنسبة 98% . يتألف هذا التحقق 88% من إيرادات املصادر الذاتية و 12% من

. أسهم الرضائب ومن اإليرادات األخرى
تحققت ميزانية النفقات املقدرة لعام 2017 بنسبة 93% . من املهم أيًضا مالحظة أنه تم إعداد ميزانية أكرث أمانًا ضد خطر تجاوز

.املقدار املخطط له وذلك بسبب وجود 25 وحدة إنفاق تابعة للمديرية العامة وكل وحدة إنفاق تقوم بإعداد ميزانياتها بشكل منفرد

3.1.1تقييم ميزانية اإليرادات والنفقات املتحققة يف عام 2017
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املؤرشات املالية إلسيك 2016 2017

نسبة السيولة

النسبة الحالية (األصول الحالية / ديون قصرية املدى) 6,93 5,88

نسبة النقد (القيم الجاهزة /  ديون قصرية املدى) 2,96 0,93

الوضع البنيوي

(الديون املستحقة / املجموع اإليجايب)  0,04 0,06

(األصول الثابتة / املجموع اإليجايب)  0,90 0,91

البنية املالية

نسبة الرفع املايل (املصادر األجنبية / املجموع اإليجايب) 0,07 0,08

نسبة التمويل (املصادر الذاتية / املصادر األجنبية) 12,89 11,08

 

معدل الجاري إلسيك تحقق عىل شكل 5.88

نسبة تغطية اإلدارة للديون عىل املدى القصري باستخدام القيم الجاهزة  يف يدها هو 0.93

نسبة الديون املستحقة قصرية املدى يف املجموع اإليجايب هي 0.01

.األصول الثابتة تحتل نسبة 0.91 من املجموع اإليجايب

تبلغ نسبة املصادر األجنبية من مجموع املوارد هو 0.08

.املوارد الذاتية، نسبة املوارد األجنبية 11.08

3.2تحليل الجدول املايل إليسيك
 جدول الموجودات )األصول(الرئيسية والديون

2016 النسبة 2017 النسبة

األصول الحالية 2.535.936.943,41 0,10 2.377.543.775,54 0,09

األصول الثابتة 23.450.677.785,12 0,90 25.098.755.167,97 0,91

مجموع األصول 25.986.614.728,53 27.476.298.943,51

املصادر األجنبية قصرية املدى 366.007.997,07 0,01 404.607.769,93 0,01

املصادر األجنبية طويلة املدى 1.504.220.272,92 0,06 1.870.067.170,97 0,07

املصادر الذاتية 24.116.386.458,54 0,93 25.201.624.002,61 0,92

املجموع السلبي 25.986.614.728,53 27.476.298.943,51

مجموع حصة األصول الحالية (الدورية) من مجموع األصول لعام 2017 هي 0.09 ، أما مجموع حصة املمتلكات الثابتة من مجموع
املمتلكات تحققت عىل شكل 0.91.

نسبة املصادر قصرية األمد املستخدمة يف متويل رأس املال العامل واالستثامر هي 0.01 ، أما نسبة طوييل األمد فهي 0.07.

مجموع حصة املصادر الذاتية من مجموع املصادر هو 0.92.

تقوم إسيك بتلبية إستثامراتها بنسبة كبرية من خالل املصادر الذاتية.
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3.4.1 إدارة مياه الرشب
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III.ت
م الفعاليا

ت وتقيي
 معلوما

3.4.1.1  فعاليات تخطيط مرشوع منشأت مياه الرشب

.تعمل إدارتنا عىل إعداد جميع أنواع التقارير واملشاريع الالزمة من أجل حامية وتشغيل وتأمني الحاجة للمياه املوجودة ضمن ساحة العمل

 يف هذا اإلطار: يتم إعداد قنوات مياه الرشب واألنفاق وخطوط اإلسالة وخطوط نقل الطاقة وخزانات مياه الرشب ومراكز الرفع و واملرّحل واملحول والسدود

 واملنظم ومحطات معالجة مياه الرشب ومثل ذلك من بنى فنية مامثلة ومشاريع مياه الرشب األخرى باإلضافة إىل إعداد تقارير التخطيط وتقرير الجدوى

األولية التفاصيل  ومشاريع  البحث-التطوير  ومشاريع  الهيدروجيولوجي  املسح  تقرير  البيئة  تأثر  تقييم  وتقارير  الفحص  وتقارير  االستقصائية   والدراسة 

.والنهائية والتنفيذية ونهاية العمل ومايشابهها من مستندات

3.4.1.1.1  مشاريع مياه الرشب

الجدول 3.3 مشاريع مياه الشرب في عام 2017
استثامرات مرشوع مياه الرشب الوحدة املقدار/الطول

طول مرشوع خط شبكة مياه الرشب كم 310

طول مرشوع خط إسالة مياه الرشب كم 110

عدد قنوات معالجة مياه الرشب الذي اكتملت مشاريعها عدد 2

عدد قنوات معالجة مياه الرشب التي مازالت مشاريعها مستمرة عدد 2

عدد املشاريع االستاتيكية لقنوات مياه الرشب عدد 11

عدد املشاريع امليكانيكية لقنوات مياه الرشب عدد 5

عدد املشاريع الكهربائية لقنوات مياه الرشب عدد 3

عدد مرشوع األعامل املعامرية لقنوات مياه الرشب عدد 6

عدد مشاريع خزانات مياه الرشب عدد 5

عدد مشاريع مراكز الرفع ملياه الرشب عدد 1

عدد مرشوع شبكة إعادة تدوير املياه عدد 1

طول مرشوع أعامل أعامل التنقيب م 4.038

منوذج ملرشوع شبكة مياه الرشب

لجزر الرشب  مياه  نقل  خط   مرشوع 
بورغاز- ياسيس- سيفري
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3.4.1.2  فعاليات بنى مياه الرشب
 تعمل إدارتنا عىل تشييد أبنية من أجل تأمني الحاجة للمياه ومن أجل حامية وتشغيل مصادر املياه املوجودة ضمن ساحة العمل. يف هذا السياق، يتم تشييد
 شبكات مياه الرشب واألنفاق وخطوط اإلسالة وخزانات مياه الرشب ومراكز الرفع واملرّحل واملحول والسدود واملنظم ومراكز معالجة املياه وغريها من منشأت

مياه الرشب

الجدول 3.4 استثمارات بنى مياه الشرب المجراة في عام 2017
استثامرات مياه الرشب الوحدة املقدار

طول خط الشبكة املكتمل إنشائها كم 187

طول خط اإلسالة املكتمل إنشائه كم 65

عدد خزانات املياه املكتمل إنشائها عدد 13

عدد مراكز رفع مياه الرشب املكتمل إنشائها عدد 4

طول نفق مياه الرشب املكتمل إنشائها كم 1,24

3.4.1.2.1 فعاليات بنى مياه الرشب املستمر العمل يف إنشائها

بناء نفق مياه الرشب للمنطقة األوروبية  2

تاريخ البدء    : 27 أكتوبر 2015 
تاريخ اإلنتهاء : 18 مايو 2019                        

 بدل العقد     : ¨ 42.319.184

 لفائدة التي سيحققها: الهدف هو تقليل نسبة التهريب والخسارة وتوفري نقل املياه من دون أي
النفق بعد توقيف األنبوب الخرساين الفوالذية داخل   انقطاع إىل املنطقة وذلك عرب وضع األنابيب 
والذي أتم مدة استخدامه واملوجود تحت خط الرتامواي زيتون بورنو- Ø1600 mm مسبق اإلجهاد
تعطله. عند  تشكلها  املحتمل  املخاطر  نسبة  ارتفاع  بسبب  نظام  السيد  شارع  من  املار   باغجالر 

 .باإلضافة إىل أنه بهذا سيفتح الباب أمام مرشوع أخذ خط الرتامواي الحايل إىل تحت األرض

 محتوى العمل:   مد أنبوب فوالذي بقطر 2000 داخل نفق ملياه الرشب أبعاده 2600 مم 3087 م
 وذلك يف زينت بورنو تشريبيجي - زينت بورنو أعمل محاور دفع األنابيب والنفق ونقاط ارتبات مدخل

         . ومخرج النفق
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 محتوى العمل: تنفيذ األعامل التالية داخل حدود محافظة إسطنبول، سكاريا وقوجا أيل: مد أنبوب 132 كم

 فوالذي بقطر 3000 لخط إسالة مياه الرشب، إنجاز مترير األنبوب ذو القطر

للمنصات، الخدمة  الربية واألنهار والجداول، طريق  الطرق  األفقي بعد حفر أرضية  الدفع  عن طريق   3000 
 نقطة ارتباط مركز التحكم بشيلة، خطوط التخلية بأقطار مختلفة، املاص، صامم الخطوط وغرفها إىل جانب

  مركز الرفع يف ملن، خط الرفع، خزان الرفع والبنى الفنية األخرى

 الفائدة التي ستقدمها: مع إنتهاء مرشوع َملَن الطور الثالث سيتم رفع معدل املياه التي يتم نقلها عرب َملَن
 الطور األول والطور الثاين من 1.987.200 مرتمكعب/يوم إىل 3.240.000 مرتمكعب/يوم وسيتم توفري وصول

.املصادر املائية اإلضافية إلسطنبول إىل 457 مليون مرت مكعب سنويا

132 km

بناء خط اإلسالة الطور الثالث مرشوع ملن

تاريخ البدء     : 04 أغسطس 2015
تاريخ اإلنتهاء  :07 مارس 2019                   

بدل العقد      : ¨ 521.946.750
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محتوى العمل: بناء محطة معالجة مياه الرشب بقدرة 500.000 مرت مكعب يوميا

 الفائدة التي ستقدمها: سعة محطة عمريل لتنقية مياه الرشب والتي تلبي احتياجات املياه يف جميع
 املناطق يف اسطنبول اآلسيوية ماعدا قسم من بيكوز باإلضافة إىل قسم من الفاتح وبكركوي يف القسم
تصبح سعتها أن  توفري  بورنو: سيتم  زيتون  ومنطقة  بيشيكتاش وسارير  الساحل من   األورويب وطرف 
التي الرشب  مياه  لتنقية  الثانية  املرحلة  يوم وذلك من خالل محطة عمريل   2.040.000 مرت مكعب 

/سيتم إنشاءها بسعة 500.000
مرت مكعب/يوم مع محطات عثامنية وأورهانية ومرادية وعمريل املرحلة األوىل املوجودين

تاريخ البدء    : 24 أغسطس 2017
تاريخ اإلنتهاء : 03 أغسطس 2020

 بدل العقد     : ¨ 199.850.675

بناء محطة معالجة مياه الرشب عمريل
)املرحلة الثانية ألمرييل(
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3.4.1.3.1 فعالية تأمني مياه الرشب و إيصالها

 
.(تتكون غالبية مصادر املياه املؤمنة من منابع املياه السطحية. منابع املياه هي ضمن حدود 6 مدن (اسطنبول- كريكلرأيل- تكري داغ- قوجاأيل- سكاريا- دوزجة

 يتم أخذ املياه الخام من منابعها و معالجتها يف محطات مياه الرشب حسب املقاييس الدولية ومن ثم إيصالها إىل العمالء. تتم عملية ايصال و توزيع املياه
 يف قسمني، األول توصيل املياه الخام و النظيفة عرب أنابيب قطرها 400 أو أكرب، خزانات املياه و مراكز رفع املياه. بينام القسم الثاين توزيع املياه إىل املشرتكني

عرب شبكة أنابيب أقطارها أصغر من 400 مم
  

 النسبة األكرب من القسم األوريب يوزع لها املياه من إكيتليل، كاغتهانة و بويوك تشكمجة بينام القسم اآلسيوي يوزع له من مراكز تنقية عمريل و أمليل. تنقى
 املياه الخام املوجودة يف "ملن تشايي" يف مركز "جمهورية" ملعالجة املياه الواقع يف القسم اآلسيوي و من ثم تنقل إىل القسم األوريب عن طريق نفق البوسفور
 الشاميل. قسم من املياه النظيفة املنتجة من محطة عمريل ملعالجة مياه الرشب تنقل إىل مناطق زيتني بورنو، فاتح، بكركوي، بهشيل أفلري عن طريق خط

 .(توصيل البوسفور الجنويب (ساالجاك- ساراي بورنو

 يف عام 2017 تم تزويد اسطنبول بـ1.020641.179 مرت مكعب من مياه الرشب. يف عام 2017 كان متوسط التزويد اليومي من مياه الرشب 2.796.277 مرت
.مكعب بينام يف تاريخ 26.07.2017 كان الحد األعظمي اليومي مبقدار 3.154.150 مرت مكعب يف اليوم

أ ( فعاليات تأمني املياه

 يف عام 2017 بلغ معدل هطول األمطار يف السدود 735،72 أي بزيادة 5،83 عن متوسط هطول األمطار يف 50 سنة. نسبة متوسط الهطول األمطار يف عام
.2017 تحقق يف املنطقة اآلسيوية بنسبة أقل من %4.7 بينام كان يف املنطقة األوروبية بنسبة أكرث من 5.4%

يف عام 2017 تم تغطية %58 من إجاميل املياه املوردة إىل املدن بواسطة السدود و %42 من املنظامت و اآلبار

الشكل 3.1 دورة املياه

3.4.1.3  فعاليات إدارة مياه الرشب        

حوض املاء

سد - بحرية

اإلسالة

اإلسالة

اإلسالة

اإلسالة

رفع/ضخ مياه الرشب

معالجة مياه الرشب

رفع/ضخ مياه الرشب

خزان مياه الرشب
 شبكةمياهشبكة مياه الرشب

الرصف الصحي

رفع/ضخ مياه الرصف الصحي

دورة املياه

نفق مياه الرصف الصحي

معالجة مياه الرصف الصحي

نفق املياه املستعملة

الجامع

البيئة املستقبلة

إعادة تدوير املياهتفريغ بحري
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الرسم البياين 3.1 كميات املياه الوافدة إىل السدود جراء هطول األمطار
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 الجدول 3.5 كميات المياه الخام الواردة من منابعها في عام
2017

مصدر املياه املياه الخام الواردة
مرت مكعب /سنة

َملَن املنظم األول 101.346.738

َملَن املنظم الثاين 161.977.350

منظم يشيل تشاي 76.355.679

175.272 (آبار شيلة الغوصية ( كيسون *

منظم يشيل وادي 685.752

سد دارلك 96.565.105

سد عمريل 187.919.277

سد أمليل 0

مجموع الشطر اآلسيوي 625.025.173
آبار داناماندرا- غوين ياكا، سيليفري-تشاتالجا 12.453.388

138.480 حجي عثامن حواجز مائية

سد بابوج دره * 16.236.900

سد كازان دره * 39.167.980

منظامت اسرتنجة 5 جداول  30.541.537

سد تريكوس 172.492.103

سد بيوك تشكمجة 74.493.824

سد سازيل  دره 44.259.408

33.277.490 سد عيل يب

423.061.110 مجموع الشطر األوروبي
المجموع العام 1.048.086.283

 الجدول 3.6 كميات المياه الخام الواردة من السدود،  
المنظمات و اآلبار

مصدر املاء كمية املياه الخام الواردة
مرت مكعب/سنة

 النسبة
)%(

السدودوالحواجز املائية 609.007.207 58

املنظامت 439.079.076 42

المجموع 1.048.086.283 100
*سدود بابوج دره وقازان دره مع اآلبار الغوصية يف شيلة تعمل كمنظم.

ب( تقرير املياه الخام

 الرسم البياين 3.3 كمية املاء الخام الواردة من السدود
واملنظامت واآلبار
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الرسم البياين 3.4 كمية املياه الصادرة للمدينة من مياه الينابيع و اآلباريف عام 2017
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الجدول 3.8 كمية المياه الصادرة عن مراكز الرفع حسب السنوات
السنوات كمية املياه الصادرة إىل آسيا

)مرت مكعب/ سنة(
كمية املياه الصادرة إىل أوربا

)مرت مكعب/ سنة(
مجموع كمية املياه الصادرة

)مرت مكعب/ سنة(

2013 266.711.260 464.552.888 731.264.148

2014 409.725.267 413.430.173 823.155.440

2015 374.180.776 558.556.606 932.737.382

2016 548.308.972 658.732.436 1.207.041.408

2017 453.153.326 677.055.935 1.130.209.261

الجدول 3.9 كمية الطاقة المستهلكة في مراكز الرفع حسب السنوات

السنوات
 كمية الطاقة املستهلكة

يف آسيا
)كيلووات/سنة(

 كمية الطاقة املستهللكة
يف أوربا

)كيلووات/سنة(

مجموع كمية الطاقة
املستهلكة

)كيلووات/سنة(

2013 75.456.297 116.653.173 192.109.470

2014 123.950.429 112.704.916 236.655.345

2015 110.348.580 138.450.353 248.798.933

2016 138.880.398 168.929.011 307.809.409

2017 139.275.079 179.006.344 318.281.423

ب( فعالية توصيل املياه

3.4.1.3.2 فعاليات معالجة املياه
تتم معالجة املياه الخام القادمة من مصادر املياه السطحية والجوفية حسب العمليات التي تتطلبها املواصفات يف محطات معالجة مياه

الرشب التي تلبي احتياجات الرشب واالستخدام واالستهالك الصناعي لسكان اسطنبول. إن معايري مياه الرشب املعالجة و الصادرة
.عن مراكزنا مطابقة ملعاير منظمة الصحة العاملية، االتحاد األوريب، وكالة حامية البيئة األمريكية و معهد املعايري الرتكية

أ( معالجة مياه الرشب

الجدول 3.7 المياه النظيفة المنتجة في مراكز المعالجة لعام 2017

اسم املركز استطاعة املركز
)مرت مكعب/يوم(

كمية املياه
النظيفة املنتجة
)مرت مكعب/يوم(

كمية املياه النظيفة
املنتجة

)مرت مكعب/سنة(

نسبة توزيع
املياه الصادرة

للمدينة حسب
 املراكز

)%(

عمريل 1.540.000 1.107.068 404.079.696 39,6

جمهورية 720.000 535.342 195.399.793 19,1

كاغتهانة 728.000 345.380 126.063.731 12,4

بويوك تشكمجة 400.000 193.454 70.610.667 6,9

إكيتليل 840.000 522.662 190.771.573 18,7

طاش أولوك 50.000 41.565 15.171.186 1,5

اخرى ( 8 مراكز) 117.860 50.806 18.544.533 1,8

المجموع 4.395.860 2.796.277 1.020.641.179 100



74

III.ت
م الفعاليا

ت وتقيي
 معلوما

رب
لش

ه ا
ميا

ة 
لج

عا
ت م

طا
مح

ي 
ت ف

حدا
لو

ت ا
وما

عل
3 م

.1
0 

ول
جد

ال
جة

كم
تش

ك 
يو

بو
نة

ها
غت

كا
لي

يتل
إك

لي
لم

أ
لي

مر
ع

ية
ور

مه
ج

وك
شول

تا
ام

خ
 ال

اء
امل

ذ 
أخ

 م
هة

فو
ز 

رك
 م

فع
لر

و ا
ون

وز
األ

ة 
لي

عم
 و

ية
هو

الت
ت 

دا
وح

 
يل

وو
األ

ام
خ

 ال
اه

ملي
ل ا

دخ
م

ون
وز

اال
ة 

لي
عم

ة 
حد

و
ب

رش
 ال

اه
مي

ة 
ج

عال
 م

طة
ح

 م
ية

هان
ور

أ
ام

خ
 ال

اه
ملي

ل ا
دخ

م
ول

دخ
 ال

اء
بن

ية
هو

الت
ء 

نا
ب

ب
رش

 ال
اه

مي
ة 

ج
عال

 م
طة

ح
 م

مد
ح

 م
ي

لب
ش

ال
ية

هو
الت

ض 
حو

ب
سي

رت
 ال

ت
دا

وح
ب

رش
 ال

اه
مي

ة 
ج

عال
 م

طة
ح

 م
ية

امن
عث

ية
هو

الت
ض 

حو
ية

هو
الت

ض 
حو

ام
خ

 ال
اه

ملي
ع ا

زي
تو

ن 
زا

خ
ب

رش
 ال

اه
مي

ة 
ج

عال
 م

طة
ح

 م
يد

يز
با

م 
ري

لد
ي

ون
وز

األ
ة 

حد
و

ح
شي

رت
 ال

دة
وح

ية
راد

 م
ب

رش
 ال

اه
مي

ة 
ج

عال
 م

طة
ح

م
يع

رس
 ال

ط
خل

 ال
دة

وح
ك

شب

ور
كل

بال
ري 

طه
الت

ة 
حد

و
اه

ملي
ت ا

انا
خز

و 
ع 

رف
 ال

كز
مرا

 
فة

ظي
لن

ا
يع

رس
 ال

ط
خل

 ال
ض

وا
أح

ف
ظي

الن
ء 

ملا
ن ا

زا
خ

ب
رش

 ال
اه

مي
ة 

ج
عال

 م
طة

ح
 م

يم
سل

ز 
فو

 يا
ان

ط
سل

(ال
يل

ري
أم

 )
ئ

طي
الب

ط 
خل

 ال
ت

دا
وح

يل
ألو

ن ا
زو

ألو
ة ا

حد
و

ب
سي

رت
 ال

ض
وا

أح
ل

وح
 ال

ف
في

ج
ة ت

حد
و

ئ
طي

الب
ط 

خل
 ال

ض
وا

أح
ور

كل
 ال

دة
وح

ام
ظ

و ن
م 

خا
 ال

اه
ملي

خ ا
ض

ز 
رك

 م
يل

مر
 ع

اه
ملي

ل ا
با

تق
اس

ب
سي

رت
 ال

دة
وح

يع
رس

 ال
ط

خل
 ال

دة
وح

يع
رس

 ال
ل

رم
 ال

ت
حا

رش
م

قة
طا

 ال
طة

ح
م

ب
سي

رت
 ال

ض
وا

أح
ية

يائ
يم

لك
د ا

وا
امل

ة 
حد

و
ية

هو
الت

ة 
حد

و
ح

شي
رت

 ال
دة

وح
ئ

طي
الب

ط 
خل

 ال
دة

وح

فة
ظي

الن
ه 

يا
امل

خ 
ض

ز 
رك

م
 

يع
رس

 ال
ل

رم
 ال

ت
حا

رش
م

فع
لر

ز ا
رك

م
ون

وز
األ

ة 
حد

و
فة

ظي
الن

ه 
يا

امل
ن 

زا
خ

اء
مي

كي
 ال

ية
حد

و

اء
رب

كه
وال

ة 
اق

ط
 ال

ق
راف

م
 

ور
كل

 ال
س

متا
ج 

ري
صه

فة
ظي

الن
ه 

يا
امل

ن 
زا

خ
 

ور
كل

بال
ري 

طه
الت

ة 
حد

و
ور

كل
 ال

دة
وح

يف
صا

(م
ب 

سي
رت

 ال
ض

وا
أح

)

ل
وح

 ال
ف

في
ج

ة ت
حد

و
 

ور
كل

 ال
دة

وح
 

يع
رس

 ال
ط

خل
 ال

ض
وا

أح
ية

يائ
يم

لك
د ا

وا
امل

ة 
حد

و
يع

رس
 ال

ل
رم

 ال
ت

حا
رش

م

 
 

اء
مي

كي
 ال

دة
وح

 
ئ

طي
الب

ط 
خل

 ال
ض

وا
أح

ل
وح

 ال
ف

في
ج

ة ت
حد

و
ل

سي
لغ

ه ا
يا

 م
ان

خز
 

عة
اج

لر
ا

 
 

ني
ط

 ال
جة

عال
 م

دة
وح

 
ب

سي
رت

 ال
ض

وا
أح

ل
وح

 ال
وة

ذر
ة 

حد
و

ور
كل

 ال
س

متا
ن 

زا
خ

 
 

فع
لر

ة ا
حد

و
 

يف
صا

امل
ور

كل
 ال

دة
وح

 
 

ية
آلل

ة ا
اق

ط
 ال

وة
ق

 
فة

ظي
الن

ه 
يا

امل
خ 

ض
ز 

راك
م

 
فة

ظي
الن

ه 
يا

امل
ن 

زا
خ

 
 

رب
خت

م
 

ني
ط

 ال
ف

في
ج

ق ت
راف

م
 

فع
لر

ز ا
رك

م

 
 

ية
يائ

يم
لك

ت ا
دا

وح
ال

 
ني

ط
 ال

ف
ثي

تك
ض 

وا
أح

 
 

قة
طا

ال
 

ل
وح

 ال
ف

في
ج

ة ت
حد

و

 
 

دا
كا

 س
زي

رك
امل

م 
حك

الت
م 

ظا
ن

 
ت

ما
خد

 ال
اء

بن
 و

رب
خت

امل



75

20
17

ت 
يا

عال
لف

 ا
ير

قر
ت

كمية املياه النظيفة املنتجة (مرت مكعب/سنة) 404.079.696

األوزون (كغ/سنة) 616.276

كربيتات األملنيوم الصلبة (كغ/سنة) 10.367.000

كربيتات األملنيوم السائلة (بنسبة 50%)
(كغ/سنة)

1.737.560

كلوريد (بنسبة %40) (كغ/سنة III الحديد) 11.811.000

متعدد اإللكرتوليت أنيوين  (كغ/سنة) 63.161

متعدد اإللكرتوليت كاتيوين (كغ/سنة) -

1.389.000 سائل الكلور (كغ/سنة)

محطة معالجة مياه الرشب عمريل

يافوز أمرييل"السلطان  و  عثامنية  مرادية-  (أورهانية-  وهي:  محطات  أربعة  من  عمريل  الرشب  مياه  معالجة  محطات   تتكون 
.("سليم

 موارد املحطة من املياه الخام هي من سدي عمريل و دارلك و منظم سونغورلو- عيىس كوي. مبعدل سنوي يساوي 600 مليون
بالتايل يتم إصالها للمدينة، بينام املعدل التي   مرت مكعب من املاء يتم أخذها  من سد عمريل إىل محطة املعالجة عمريل و 
منطقة يف  املوجود  للمنظم  بالنسبة  أما  مكعب.  مرت  مليون   150 تساوي  للمحطة  دارللك  سد  من  الواردة  للمياه   السنوي 

  .سونغورلو – كورفايل فهو يزود املحطة مبا يقارب 145 مليون مرت مكعب من املياه

 محطة معالجة مياه الرشب عمريل هي أكرب محطة يف اسطنبول بإجاميل قدرة يومية تصل إىل 1.540.000 مرت مكعب، جميع
 املناطق يف القسم اآلسيوي و جزء من منطقة بيي كوز باإلضافة إىل مناطق القسم األوريب القسم الساحيل من بيشيك تاش و

 ساريري و منطقة زينت بورنو و الفاتح و قسم من بكركوي يتم تغذيتها من مياه محطة عمريل
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كمية املياه النظيفة املنتجة (مرت مكعب/سنة) 190.771.573

األوزون (كغ/سنة) 154.009

كربيتات األملنيوم الصلبة (كغ/سنة) 8.874.521

كربيتات األملنيوم السائلة (بنسبة 50%)
(كغ/سنة)

1.618.640

كلوريد (بنسبة %40( (كغ/سنة III الحديد) -

متعدد اإللكرتوليت أنيوين  (كغ/سنة) 41

متعدد اإللكرتوليت كاتيوين (كغ/سنة) 17.553

483.754 سائل الكلور (كغ/سنة)

 إنتاج محطة إكيتليل ملعالجة مياه الرشب 840.000 مرت مكعب يف اليوم و تتألف املحطة من 14 وحدة رئيسية و من مركزين
.هام إكيتليل السلطان محمد الفاتح و إكيتليل بايزيد

 
 إن الوحدات املنشئة يف كال املركزين تم إنشائها بشكل متناظر و متامثلة من حيث الحجم و امليزات، ويتم استخدام الوحدات

.املساعدة بشكل مشرتك
 

.موارد املياه الخام ملحطة إكيتليل ملعالجة مياه الرشب هي بحرية تريكوس و سد سازيل  دره

 املياه الخام القادمة من سدي تريكوس و سازليي  دره تعالج و من ثم توزع لتلبي احتياجات مناطق أوجيالر،باغجالر، غازي عثامن
.باشا، غونغوريني، كوتشك تشكمجة، باشاك شهريو إيسنيورت

محطة معالجة مياه الرشب إكيتليل
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كمية املياه النظيفة املنتجة (مرت مكعب/سنة) 195.399.793

األوزون (كغ/سنة) -

كربيتات األملنيوم الصلبة (كغ/سنة) 755.124

كربيتات األملنيوم السائلة (بنسبة 50%)
(كغ/سنة)

-

كلوريد (بنسبة %40( (كغ/سنة III الحديد) 17.275.950

متعدد اإللكرتوليت أنيوين  (كغ/سنة) 18.375

متعدد اإللكرتوليت كاتيوين (كغ/سنة) 3.300

828.629 سائل الكلور (كغ/سنة)

محطة معالجة مياه الرشب جمهورية

 تتم معالجة املياه الواردة من َملَن تشاي يف محطة معالجة مياه الرشب جمهورية التي تم إنشائها ضمن مرشوع مياه رشب
اسطنبول الكربى و من ثم توزع هذه املياه يف القسم األوريب

منظم، وخطيني تحتوي عىل  التي  و سكاريا  دوزجة  مدينتي  الواقعة عىل حدود  تشاي  َملَن  من  باملياه  املحطة  تغذية   يتم 
 توصيل من الفوالذ بقطر 3000-2500 مم و خطيني نقل متوازيان يتألفان من قناة و انفاق و طول الواحد منهام 163كم.
 بعد ضخ املياه يف الخزان املوجود يف محطة الرفع َملَن الذي يصل ارتفاعه إىل 195م تصل املياه إىل خزان املوازنة الواقع يف مركز

 .شيلة للمراقبة. ومن بعدها تأخذ املياه إىل سد عمريل و محطة معالجة مياه الرشب جمهورية
 
 ميكن معالجة ما مجموعه 720.000 مرت مكعب من املياه يومياً يف محطة معالجة مياه الرشب جمهورية، والتي تتألف من

 11 وحدة و مركزي معالجة متوازيني يعمالن بشكل مستقل عن بعضهام البعض.تلبي املحطة احتياجات مياه مناطق بيي
 أوغلو، بيي كوز و باغجالر بشكل جزيئ . بينام تغطي مناطق بريام باشا، السلطان أيوب، كاغتهانة، أسنلري، ساري يري، بايشيك

.تاش، فاتح و غازي عثامن باشا بشكل كيل
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كمية املياه النظيفة املنتجة (مرت مكعب/سنة) 126.063.731

األوزون (كغ/سنة) 242.180

كربيتات األملنيوم الصلبة (كغ/سنة) 8.176.500

كربيتات األملنيوم السائلة (بنسبة 50%)
(كغ/سنة)

-

كلوريد (بنسبة %40) (كغ/سنة III الحديد) -

متعدد اإللكرتوليت أنيوين  (كغ/سنة) 22.898

متعدد اإللكرتوليت كاتيوين (كغ/سنة) 34.850

520.910 سائل الكلور (كغ/سنة)

محطة معالجة مياه الرشب كاغتهانة

 تتألف محطة كاغتهانة ملعالجة مياه الرشب من محطتني؛ محطة الشلبي محمد و محطة يلدريم بايزيد. تم تشغيل محطة
 الشلبي محمد التي تبلغ طاقتها اليومية 378.000 مرت مكعب يف عام 1972 بينام محطة يلدريم بايزيد القادرة عىل معالجة

350.000 مرت مكعب يف عام 1996

يتم تزويد محطة كاغتهانة املنشأة عىل حدود منطقة كاغتهانة باملياه من بحرية تريكوس و سد عيل بيي كوي
 تصدر املحطة املياه إىل مناطق كاغت هانة، شيشيل، بيي أوغلو، بيشكتاش، ساري يري، السلطان أيوب و فاتح و إىل أقسام من

مناطق غازي عثامن باشا، بايرام باشا و اسينلري
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كمية املياه النظيفة املنتجة (مرت مكعب/سنة) 70.610.667

األوزون (كغ/سنة) -

كربيتات األملنيوم الصلبة (كغ/سنة) 3.827.760

كربيتات األملنيوم السائلة (بنسبة 50%)
(كغ/سنة)

302.750

كلوريد (بنسبة %40( (كغ/سنة III الحديد) -

متعدد اإللكرتوليت أنيوين  (كغ/سنة) 11.036

متعدد اإللكرتوليت كاتيوين (كغ/سنة) -

285.809 سائل الكلور (كغ/سنة)

محطة معالجة مياه الرشب بويوك تشكمجة

 تم تفعيل الوحدة األوىل (املجففة رقم 2-1 و 10 أعداد مرشحات) يف محطة بويوك تشكمجة ملعالجة مياه الرشب يف شهر شباط
 من عام 1989، و يف شهري متوز و آب من نفس العام تم تشغيل املجفف 4-3 و 6-5 و11 مرشح. بعد ذلك، تم تشغيل املرشحات

السبعة املتبقية ، وتم تشغيل املصنع بكامل طاقته يف نهاية عام 1989

بويوك مناطق  املحطة  وتغذي  اليوم  يف  مكعب  مرت   400.000 بسعة  تشكمجة  بويوك  الرشب  مياه  معالجة  محطة   تعمل 
تشكمجة، بيليك دوزو، اسينيورت، أفجيالر، تشاتيلجة و سيليفري
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كمية املياه النظيفة املنتجة (مرت مكعب/سنة) 15.171.186

األوزون (كغ/سنة) 27.139

كربيتات األملنيوم الصلبة (كغ/سنة) 708.370

كربيتات األملنيوم السائلة (بنسبة 50%)
(كغ/سنة)

-

كلوريد (بنسبة %40) (كغ/سنة III الحديد) -

متعدد اإللكرتوليت أنيوين  (كغ/سنة) 4.066

متعدد اإللكرتوليت كاتيوين (كغ/سنة) 236

58.535 سائل الكلور (كغ/سنة)

محطة معالجة مياه الرشب أملايل

 محطة معالجة مياه الرشب أمليل، التي تم تجديدها يف عام 1994، تبلغ سعتها 50.000 مرت مكعب يف اليوم. يتم تغذية املحطة
 باملياه من الحاجزين املائيني املنشئيني عىل جدول غوكسو الجاري ضمن حدود منطقة بيي كوز. تتميزة محطة أمليل ملعالجة

.مياه الرشب بأنها املحطة األوىل يف اسطنبول التي تم تنظيف املياه باستخدام تقنية الكربون النشط
 بسبب أعامل تبديل األجزاء امليكانيكية املنتهي عمرها يف سدي أمليل األول والثاين، وعمليةمنع الترسيب من الهيكل، وتنظيف

حوض السد من الطني، وتجهيز مدخل املياه وأعامل منع وصول الرتسبات إىل حوض السد مل يتم تشغيل املحطة يف عام 2017

محطة معالجة مياه الرشب طاش أولوك

 محطة معالجة مياه الرشب تاشولوك، التي تم تشغيلها يف عام 2006 ، تبلغ سعتها 50.000 مرت مكعب يف اليوم. وتصل املياه
 .للمحطة الؤلفة من 17 وحدة من بحرية تريكوس و تغذي املحطة منطقة أرنووط كوي
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فعاليات مخترب مياه الرشب 3.4.1.3.3
يف محطات معالجة مياه الرشب من الرضوري مراقبة مياه املنشآت واملحطات بشكل مستمر من خالل تحليلها وفقا ملعاير املختربات

ذات االعتامدات الدولية ملراقبة جودة املياه، باإلضافة إىل أعامل البنية التحتية الالزمة لضامن تدفق نفس الجودة من املياه الصالحة

للرشب من الصنابري.

إىل جانب مراقبة جودة املياه املتدفقة من الصنابري يجب أيضا مراقبة جودة و نوعية املياه الخام من منابعها. مخترب إسيك الذي تم

إنشاؤه لهذا السبب، هو واحد من أفضل املختربات يف بلدنا و الذي يديره موظفون مؤهلون عىل مدار 7 أيام و 24 ساعة للقيام بالتحاليل

الالزمة باستمرار وباتباع أحدث التقنيات وأدقها.

 كام أنه يف . TS EN ISO/IEC 17025 يف 29 حزيران 2007 وفقا ملعيار TÜRKAK تم اعتامد مخترب إسيك للمياه النظيفة من قبل مؤسسة االعتامد الرتكية

تاريخ 24 - 25 / 11 / 2016 ارتفع عدد املقاييس التي تم اعتامدها يف نهاية عملية التوسع و إعادة

من 35 إىل 89 و تم تحديث االعتامد يف 26 نيسان TÜRKAK 2017 النظر التي نفذتها

،تم يف عام 2017 يف مخترباتنا وبشكل دوري النظر يف 316.621 مقياس من 19.860 عينة تم أخذها من منابع املياه )بحرية، سد

نهر(،محطات معالجة مياه الرشب، الشبكة، مياه األوقاف، آبار إسيك، خزان إسيك، مياه البحر، مياه اآلبارالواقعة ضمن مسؤولية

.املشرتكني الصناعيني، التحاليل املأجورة، الينابيع، خزان و شبكات املدارس والعينات املأخوذة جراء الشكاوي

 الجدول 3.11 عدد العينات والمقاييس التي يتم فحصها
في مختبر المياه النظيفة في عام 2017

إسم العينة عدد العينة عدد املقاييس

محطات املعالجة 3.183 107.361

مجموعة محطات املعالجة 326 17.553

الشبكة 2.269 31.157

مراقبة الصحة العامة 670 10.293

العناوين يف إطار حفظ الصحة 177 15.092

شكوى الشبكة و البيئة 522 9.200

نهاية األنبوب 4.993 26.124

خزان و شبكة املدرسة، املشفى 295 4.579

القرى والنواحي 219 10.194

مياه القاع واملناطق املحيطة بها 2.431 14.902

املياه املترسبة 44 402

خزان إسيك 484 10.681

آبار إسيك 337 17.337

مطاعم إسيك 146 2.192

مياه األوقاف 362 13.566

خزان (معالجة)، مياه البرئ 225 4.495

الينابيع 398 4.925

مياه البحر 764 2.292

1.066 املاء الخام للجدول 2.634

املاء الخام للبحرية 231 1.085

بحر الخليج 269 538

مياه املناطق الصناعية 28 280

اإلثراء الغذايئ 27 135

التحليل املأجور 143 645

أعامل البحث و التطوير 251 8.959

المجموع 19.860 316.621
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(NTU) التعكر 1,0 5,0 2,5 1,0 0,16 0,19 0,13 0,22 0,16
)kob/100 mL املعايري األساسية )امليكروبيولوجية 

اإلرشيكية القولونية 0 0 0 0 0 0 0 0 0
املكورات املعوية 0 0 - 0 0 0 0 0 0

البكترييا القولونية 0 0 0 0 0 0 0 0 0

املعايري األولية )منتجات التطهري الجانبية ( )ميكروغرام/لرت(

مجموع الرتيهالوميثان 100 460 80 100 42,9 19,2 15,0 15,7 28,0
برومات 3 10 10 10 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

املعايري األساسية )الكيامويات غري العضوية( ) ملغ / لرت(
األملنيوم 0,200 0,100 0,100 0,200 0,075 0,052 0,040 0,048 0,013

زرنيخ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0004 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
البورون 1,0 2,4 - 1,0 0,08 0,02 0,02 0,02 0,03
النيكل 0,02 0,02 - 0,02 0,003 0,001 0,001 <0,001 0,002

الباريوم - 0,7 2,0 - 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02
الكادميوم 0,005 0,003 0,005 0,005 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

(كروم (اإلجاميل 0,05 0,05 0,10 0,05 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,0003
الربوميد - - - - 0,05 0,02 0,03 0,01 <0,01
فلوريد 1,5 1,5 2,0 1,5 0,19 0,07 0,07 0,06 0,07

السيانيد 0,05 0,07 0,20 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
لربصاص 0,010 0,010 0,015 0,010 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
الزئبق 0,001 0,001 0,002 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
نرتات 50 50 45 50 3,49 1,37 1,91 2,85 4,31

السيلينيوم 0,01 0,01 0,05 0,01 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
الفضة - 0,10 0,10 - <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002

األنتيمون 0,005 0,020 0,006 0,005 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
البرييليوم - - 0,004 - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

املعايري الثانوية )الجاملية( )ملغ / لرت(
كلوريد 250 250 250 250 88 40 45 30 49

(اللون (وحدة الحاسوب 20 15 15 - <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
نحاس 2,0 2,0 1,0 2,0 0,001 <0,001 0,343 0,001 0,180

الحديد 0,2 0,3 0,3 0,2 0,020 0,010 <0,005 0,026 0,016
املنغنيز 0,05 0,1 0,05 0,05 0,002 0,002 0,004 <0,002 <0,002

 ng/L) املواد املنتجة طعم – رائحة غيوسمني
MIB)

- - - - 1,9 1,5 1,4 1,6 2,4
- - - - 0,6 0,8 0,8 1,1 1,5

  pH 
6,5-
9,5 6,5-8,0 6,5-8,5 6,5-9,5 7,30 7,23 6,98 7,17 6,95

كربيتات 250 500 250 250 92,2 39,8 70,5 31,9 22,6
مجموع املواد املنحلة - 1000 500 - 370 196 254 208 225

زنك - 3,0 5,0 0 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
مقاييس إضافية )ملغ / لرت(

الكلسيوم - 300 - - 60 45 49 42 43

(CaCO3 صالبة (عىل شكل - 500 - - 209 140 153 192 136

املغنيسيوم - - - - 15 5 8 7 8
بوتاسيوم - - - - 5 2 3 3 3
الصوديوم 200 200 - 200 54,2 17,1 27,0 16,2 14,3

الكلور الحر - 5,0 4,0 - 1,35 1,03 1,23 1,40 1,52
أمونيوم 1,5 - 0,5 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

أ(  تقرير جودة مياه الرشب

* إن قيم التعكر، كلوريد الحمودية، والصالبة الكلية والكلور املتبقية هي القيم املتوسطة السنوية ملختربات املرافق واملحطات.
* املقايس األخرى هي املتوسط السنوي للتحليالت التي أجريت يف فرع مختربات املياه النظيفة.
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املنصة اإللكرتونية  لجودة املاء

مختربإسيك  للمياه النظيفة

ب( مرشوع املنصة االلكرتونية لجودة املياه  املياهل
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3.4.1.3.4   فعاليات صيانة و إصالح مرافق مياه الرشب
 و من ضمن مهام دائرتنا حامية منابع املياه، تشغيلها وإنشاء شبكة مياه بحيث تكون قادرة عىل تلبية االحتياجات، األنفاق، خطوط اإلسالة، خطوط

 نقل الطاقة، خزان مياه الرشب، مراكز الرفع، املرحل، محوالت، سد، منظم، محطة معالجة املياه الرشب، أعامل فنية مامثلة إىل جانب أعامل صيانة و

إصالح .مرافق مياه الرشب بشكل دوري

الجدول 3.12 حسب السنوات أعمال إصالح أعطال أنابيب خطوط النقل وفقا لنوعها
السنوات

الصب
العدد 

الفوالذ
)العدد(

D.F.
)العدد( 

AÇB
)العدد(

 اسمنت
))العدد

ÖGBB
)العدد(

ÇGBB
)العدد(

HDPE
)العدد(

CTB
)العدد(

 املجموع
العدد

2013 2 374 54 26 0 9 3 11 4 483

2014 3 366 56 34 0 4 2 1 15 481

2015 2 395 62 11 8 1 0 5 10 494

2016 3 390 107 6 0 0 1 8 4 519

2017 2 355 107 3 2 0 0 8 9 486

الجدول 3.13 أعطال خط اإلسالة المزالة
مدة إصالح األعطال عدد  النسبة

)%(

أعطال إسالة املياه املزالة يف 24 ساعة 505 99,8

طال إسالة املياه املزالة بعد 24 ساعة 1 0,2

المجموع 506 100

   الجدول 3.14 معلومات إصالح و صيانة شبكة مياه
 الشرب 2017في عام

الفعاليات املجراة الوحدة الكمية

تركيب خط فرعي عدد 18.398

كمية الطريق الفرعي الذي تم إصالحه عدد 155.501

طول الخط الفرعي الذي تم إصالحه مرت 592.159

إصالح شبكة أنابيب املياه عدد 6.910

عدد إصالح مقبس (الصامم الرئييس) 15.430

صيانة و إصالح الصاممات عدد 1.944

أو للصاممات  السطحي  الصندوق   رفع 
 املقابس

عدد 17.104

محطة خرطوم الحريق عدد 484

تغري خرطوم الحريق عدد 836

الجدول 3.15 إصالحا أعطال شبكة مياه الشرب
مدة إصالح األعطال عدد النسبة

 )%(

أعطال شبكة املياه املزالة خالل 8 ساعات 137.439 90,67

أعطال شبكة املياه املزالة خالل 12-8 ساعة 137.439 90,67

3.936 أعطال شبكة املياه املزالة بعد 12 ساعة 2,6

المجموع 151.586 100

 D.F. : الصب الدكتايل CTP: أنابيب البويل ايثيلني املقوى بالزجاج

ÖGBB : أنابيب الخرسانة سابقة اإلجهاد         ÇGBK: خط قناة اإلسمنت املسلح بالفوالذ

HDPE : أنابيب البويل ايثيلني عالية الكثافة                    ÇKT :نفق فوالذي مغطى باالسمنت (نفق  البوسفور)

الرئيسية التوصيل  تنشأ من نقطة  املياه  ا من أخطاء  تقريبً  ونظرًا ألن 80% 

 للصاممات (املقبس)، فقد تم البدء باستخدام املقبس الذراعي  يف توصيالت

 مياه الرشب باملباين. وبهذا الشكل تم منع ترسب املياه من املقبس بسبب

 .األحامل األفقية و العامودية التي تأيت عىل املقبس املوجود عىل خط الشبكة

 ومع تطبيق إدارة األعطال عرب اإلنرتنت؛ يتم إسقاط العطل الذي تم اإلبالغ

املوظفني لدى  املحمولة  الكمبيوتر  أجهزة  إىل  عمل  كأمر  الفور  عىل   عنه 

 امليدانيني، أثناء العمل، كام يتم التقاط صورة والرد إلكرتونيا أيضا عىل أمر

املطلوب .العمل 
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3.4.1.3.5  فعاليات الحامية الكاثودية ملياه الرشب

3.4.1.3.6 عمليات تخفيض خسارة املياه
 إن التوافر املحدود ملوارد مياه الرشب وال سيام يف املدن الكبرية والتكاليف املتزايدة باستمرار للوصول إىل املياه وتشغيل الشبكات، يجعل رصد ومراقبة

 خسارة/ترسب املياه يف شبكات مياه الرشب القامئة أكرث أهمية. يبلغ معدل الخسارة / الترسيب يف اسطنبول حوايل ٪23 ويتم تخفيض هذا املعدل كل يوم

.مع تنفيذ املشاريع

 الجدول 3.16 كمية المياه الموردة ونسبة االستحقاق في عام 2017 بالمتر
المكعب

المياه الصادرة للمدينة 1.020.641.179
املياه املفوترة 674.083.626

مياه غري مأجورة 8.363.550

عداد ذيك 77.295.936

املاء املترسب 244.782

(الصهاريج (مياه حميدية 84.402

األعطال و التفريغ 19.629.482

كمية استحقاق المياه 779.701.778
نسبة املاء املفقود يف العام  2017: 23.61٪

عدادات مبناطق  وخفضه  املياه  ترسب  من  الحد  مرشوع   أ ( 

(DMA) التدفق
وبدقة قطعي  بشكل  الترسيب  مكان  تحديد  هو  املرشوع  من   الهدف 

جغرافية من دون خسائر مالية كبرية أو إذاء للبنية التحتية

إدارة وتتم  والخسارة،  الترسب  معدل  لتقليل  معزولة  مناطق  إنشاء   يتم 
 الشبكة عن طريق تثبيت عداد التدفق يف الشبكة التي تغذي هذه املناطق.
مقياس مناطق  إنشاء  تم  الشبكة  ملياه  املستخدمة  املباين  عىل   وبالكشف 
نظام بيانات  قاعدة  يف  املناطق  هذه  معالجة  تتم  بينام  املعزولة.   التدفق 
 املعلومات الجغرايف ويتم تحديد املناطق املعزولة  يف نفس النظام والنقاط
 التي سيتم تعيينها للشبكة وتحديد مكان عدادات التدفق التي تغذي هذه

.األجزاء

 تتم معالجة املباين التي تنتمي إىل مناطق عدادات التدفق يف قاعدة بيانات
أعامل بيانات  قاعدة  تنشئ  والعقد  البناء  معلومات  مبطابقة  و   مشرتكة، 
مودم وبواسطة  والترسيب.  ومؤرش GPRS الخسارة  الضغط  قيم  نقل   يتم 
الخادم إىل  نيص  ملف  شكل  عىل  التدفق  خدمة، ftp  عدادات  بواسطة   و 
بشكل امللف  يف  املوجودة  البيانات  نقل  يتم  النظام  طريق  وعن   الويب 

الكعدالت تنقل  دقيقة   15 كل  يف  و  انقطاع  بدون  ساعة   24 مدار   آيل عىل 
يتم وهكذا  إسيك.  بيانات  قاعدة  إىل  واملؤرشات  الضغط  لقيم   املتوسطة 
بني املعزولة  املنطقة  يف  املستهلكة  املياه  إجاميل  معلومات  عىل   الحصول 

.تاريخيني و معلومات الضغط املطبق

معدالت تتبع  إسيك  نطاق  وعىل  باإلمكان  أصبح  النظام،  هذا   باستخدام 
منطقة لكل  الترسب   / الخريطة DMA الخسارة  وفًقا(CBS) عىل   وذلك 
التلقايئ عن طريق الفواتري الشهرية. وستكون هناك القدرة عىل  للتحديث 
اإلسالة خطوط  عىل  هي  وهل  املفقودة  املياه  موقع  عىل  والرتكيز   الكشف 

.الرئيسية أم بالقرب من خطوط املشرتكني

  75  منطقة معزولة

شكل توضيحي لتواصل عدادات التدفق
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ب ( العداد الذيك ونظام اإلدارة

منصة العدادات الذكية

الشبكة يف  املشاكل  اكتشاف  ميكن  الذكية،  العدادات  استخدام   مع 

الطريقة، سيتم منع أي مشكلة ستظهر يف أكرب وبدقة. وبهذه   برسعة 

جميع عىل  التأثري  من  والتوزيع  باإلنتاج  تتعلق  الشبكة  يف  نقطة   أي 

املستخدمني بشكل عام

املصدر من  البيانات  نقل  ميكن  االتجاه،  ثنايئ  اتصال  توفري  خالل   من 

سيتم بذلك  و  املركز،  من  املصدر  إىل  األمر  وإرسال  املركز  إىل   (العداد) 

 توفري الرقابة عىل كل من املستهلك واإلدارة. بذلك و يف الحاالت الطارئة

التقليص  سيصبح نظام املراقبة هذا قادر عىل تحسني نفسه بنفسه و 

 .(من القوة البرشية، مثال (عملية فتح و إغالق املياه

 سيتم تحقيق نظام قراءة العداد التلقايئ مع العدادات الذكية، والفوترة

الطلب العمالء، واستكشاف األخطاء وإصالحها وإدارة   الرسيعة، وتتبع 

تفادي سيتم  الجهد  و  الوقت  بتوفري  و  برشية.   قوة  أدىن   باستخدام 

التي يديرها اإلنسان يف التي قد تنشأ بسبب طبيعة األنظمة   األخطاء 

رىض زيادة  إىل  سيؤدي  ذلك  و  التقليدية.  الشبكات  وأنظمة   العدادات 

.املشرتكني عن طريق تقليل االعرتاضات املقدمة

إسيك يستهلكها عرب  التي  املياه  كمية  تتبع  من  املستهلك    WEB-سيتمكن 

 أو األجهزة املحمولة. سيتمكن املستهلكون من تقليل االستهالك من خالل

 التحكم يف كمية املياه التي يستهلكونها. و مع زيادة الوعي، من املتوقع أنه

.سيحدث ميول لتوفري املياه

 مع األخذ بعني االعتبار املبادئ األساسية للحفاظ عىل املعلومات التي توليها

قريبة نقطة  اإلمكان سيتم ضامن حاميتها عند  أهمية كبرية، وبقدر   إسيك 

 من املصدر. ويف الوقت نفسه، ميكن تحليل هذه البيانات باستخدام تقنيات

.استخراج البيانات واإلبالغ عنها إىل املؤسسات واألفراد ذوي الصلة

ا وبدأ استالم البيانات. مع التطبيق التجريبي، اكتمل تركيب 688 عدادا ذكيً

تقرير منصة العداد الذيك

 3.4.1.3.7  التحكم اإلرشاىف واستحصال بيانات املياه
)SCADA(

  SCADA  شاشة مركز التحكم
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  SCADA شاشة التحكم املركزي لنظام
وشاشات املشغلني

نظام ما SCADA يف  2017، هناك  عام  تشغيله يف  تم  الذي   ، والرفع   لآلبار 
 مجموعه 79 محطة تتكون من 3 مضخة رفع و 9 خزانات ضخ  و 11 خزان و
 الحايل).  SCADA 56 محطة آبار (5 خزانات رفع و خزانني مشرتكني مع نظام
العريضة الحزمة  عرب  الالسليك  االتصال  نظام  خالل  من  البيانات  نقل   يتم 
مودم أيًضا GSM و  يتم  لالتصاالت،  التحتية  البنية  يف  احتياطية.   كنسخة 

.يف مشاكل اتصاالت الفايرب يف اآلبار (RF) استخدام مودم الراديو

SCADA جيدا ونظام الرتقية

من حوض  لكل  حامية  خطة  توفري  أجل  من  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ   يتم 

 األحواض، و تحديد املباين املبنية يف األحواض مبا يتناقض مع ترشيعات بنائها

 والقيام باإلجراءات القانونية واألعامل الالزمة لهدم تلك املباين ومن ثم إزالة

 آثار أنقاض الهدم والقاممة، ويجري العمل الالزم إلبداء الرأي بشأن األنشطة

 الزراعية والحيوانية، ملنع الزراعة التقليدية وتشجيع الزراعة العضوية بدالً

.من ذلك

 

 وباإلضافة إىل تلك املهام، ينبغي تبليغ املؤسسات املعنية عىل رضورة العمل

 بشكل القانوين بالنسبة ملناجم املعادن والحجر العاملة دون رخصة رسمية،

ملوقعها وفقا  الجوفية  واملياه  املنابع  مراجعات  يف  الرأي  وإعطاء   املراجعة 

 من األحواض وإغالق غري الرسمي منها، وضع الفتات التحذير عند الطرقات

البحريات تشكل خطر عىل سدود  أن  املمكن  من  التي  القريبة  الدوارات   و 

املياه توفر  التي  االحواض  ويف  اسطنبول.  ملدينة  املياه  تأمن  التي  الربك   و 

األرايض بها يف  اإلعتناء  و  التشجري و متويلها  تنفيذ مشاريع  يتم   السطنبول 

.التابعة لإلدارة أو يف األرايض املخصصة لها

3.4.1.3 فعاليات حامية األحواض

الجدول 3.17 فعاليات حماية األحواض
الفعالية )الكمية )العدد

2 الخطط املجهزة لحامية األحواض

41 املباين التي هدمت

102 املباين املخالفة التي تم الكشف عنها

الشجر املزروع 65.889

تفتيشات الحوض املنفذة 2.527

 3.4.1.4.1  األعامل املنفذة ضمن إطار خطة
حامية أحواض مياه الرشب و االستخدام

 3.4.1.4.2  أعامل الكشف و الهدم للمباين
املخالفة يف أحواض مياه الرشب لعام 2017

املمنوعة األماكن  يف  املبينة  األحواض  فإن  األحواض  بناء  لتشاريع   وفقا 
للقيام املعنية  البلديات  إخبار  ثم  ومن  قبلنا  من  عنها  الكشف   يتم 
 بواجبها من أعامل الهدم، يف هذه املناطق التي يحظر فيها البناء. بسبب
 املتابعة الصارمة إلدارتنا لسنوات عديدة مل يعد هناك أي هدم للمباين
للهدم يف التي تخضع  الدامئة، واملباين  الخرسانة املسلحة والهياكل   ذات 
 الوقت الحارض تتقلص بشكل عام ألنواع املباين الجاهزة والبسيطة مثل
 الحاويات والثكنات واملباين امللحقة. هذا النوع من البناء غري مسموح به

.ويتم متابعته عن كثب

متت  ،2017 عام  يف  باستمرار.  الرشب  مياه  أحواض  ومعاينة  فحص   يتم 
.إزالة ما مجموعه 41 مبنى يف املناطق التي حظر فيها البناء يف األحواض

العديد املدى؛  وقصرية  املطلقة  الحامية  مناطق  يف  الحالية   املنشآت 
التابعة للبلدية التي بنيت قبل عام 1994،  منها قرى ومباين يف القرى 
 وبعضها تاريخي، مثل دوروسو (تريكوس)، أحمدية، بهشايش وتبه جيك

التي كانت موجودة قبل إعالن املنطقة حوضا باألساس
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3.4.1.4.4  أعامل التشجري يف األحواض املائية

الجدول 3.18 أعمال التشجير في األحواض المائية

الحوض

 مجموع الشتالت
 املزروعة ما قبل

2017
)عدد(

 عدد الشتالت
 املزروعة يف عام

 2017
)عدد(

 مجموع الشتالت
املزروعة
)عدد( أنواع الشتالت املزروعة

عمريل 219.467 36.847 256.314 أكاسيا، القيقب، شجرة الصنار، ديش بوداك، الصنوبر، األرز ، رسو

تريكوس 43.862 0 43.862 أكاسيا، القيقب، شجرة الصنار، ديش بوداك، الصنوبر

 بويوك
تشكمجة

263.017 29.042 292.059 ،خوخ الزينة، ديش بوداك، الصنوبر، األرز فواكه، رسو، أكاسيا، القيقب

سازيل ديرة 133.997 0 133.997  صفصاف، أكاسيا، القيقب، شجرة الصنار، ديش بوداك، الصنوبر، أهالمور

كازان درة 2.457 0 2.457 شجرة الصنار، ديش بوداك

بابوج ديرة 4.432 0 4.432 ديش بوداك

دارلك 31.973 0 31.973 ديش بوداك، الصنوبر

المجموع 699.205 65.889 765.094
بوداك، ديش  الصنار،  شجرة  القيقب،  أكاسيا،   شتالت: 
، الزينة  خوخ  سرو، صفصاف،اهالمور،  األرز،   الصنوبر، 

.فواكه

أعامل التشجري يف األحواض
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3.4.1.5  فعاليات إدارة و حامية مرافق املياه الوقفية
 إن مدينة اسطنبول املبنية عىل ضيفتي البوسفور هي أكرب مدينة تركية من الناحية الثقافية، و التجارية، و التاريخية و هي مكان التقاء قارة آسيا بأوروبا.

.كام كانت مدينة اسطنبول لعصور عديدة عاصمة الدولة الرومية و البيزنطية و العثامنية
 
 إن خطوط نقل املياه، والصهاريج، والجسور املائية، و الحواجز املائية،و النوافري املصممة لجلب املياه إىل اسطنبول خلقت حضارة مائية هائلة. خالل الفرتة
 الرومانية، تم توفري متطلبات املياه السطنبول من اآلبار و الينابيع الصغرية والصهاريج. يف الفرتة البيزنطية، تم بناء أكرث من 70 صهريجا باطنيا مغلقا وكثريًا

.من الصهاريج املفتوحة

يف الفرتة العثامنية؛

* املمرات املائية ملنطقة حلقايل 
* املمرات املائية ملنطقة كريك ششمة 
* املمرات املائية ملنطقة اوسكودار 
* املمرات املائية ملنطقة تقسيم 
 تم بناء وتطوير األنظمة املائية ملنطقة الحميدية، و هذه األنظمة تكونت من حواجز مائية، جسور مائية، أحواض تجميع، موازين املياه و النوافري. يتم صيانة

.و حامية هذه اآلثار الباقية إىل يومنا هذا

 األعامل املتعلقة بتحديث جرد معلومات النوافري وملكيتها

الواقعة بالنوافري  الخاصة  املعلومات  جرد  قوائم  تحديث  من  االنتهاء   تم 
بشكتاش، باشا،  بريم  باكريكوي،  (أفجيالر،  اسطنبول  من  مختلفة  مناطق   يف 
فاتح، سلطان،  آيوب  ايسنلر،  اميينونو،  تشاتالجا،  بيوكجكمجة،  أوغلو،   يب 
 غونغورين، كاغت هانة، كوتشوك تشكمجة، ساري يري، شيشيل، زيتينبورنو).
أخرى، مرة  النوافري  إحياء  أجل  من  اسطنبول  أحياء  جميع  يف  العمل   بدأ 
النوافري أجل  من  وذلك  إسطنبول  يف  الوقفيات  إدارة  من  املوافقة  أخذ   وتم 
الكربى اسطنبول  مدينة  بلدية  مع  التواصل  تم  كام  الوقفيات،  متلكها   التي 

.والبلديات املناطقية من أجل النافورات التابعة لها

الثانية لألوقاف يف اسطنبول  بدأ العمل عىل بروتوكول مع املديرية املحلية 
وجسور مائية،  حواجز  و  تاريخية،  مائية  ممرات  من  املائية  املرافق   حول 
إلخ موجودة يف مائية، وصهاريج   مائية، ومعارض، ونوافري، وسبيل، وموازين 

.القسم اآلسيوي و تعود ملكيتها إىل املديرية العامة للوقفيات

مرشوع إصالح قناطر / الجسور املائية

رقم القرار  اعتامد  تم  قد  األول"  املياه  إصالح جسور  " مرشوع  أعامل   ضمن 
األوقاف لحامية  املحيل  املجلس  عن  املعلن    28.09.2017 بتاريخ    2822 
 الثقافية يف اسطنبول الرقم 1 لعملية املسح من أجل "الجرس الطويل" ضمن
والتقارير االسرتداد  عىل  أيضا  املوافقة  متت  كام  املجهزة.  اإلصالح   مشاريع 
 االستاتيكية وجداول التدخالت ومشاريع الرتميم وذلك مبوجب قرار مجلس

.اإلدارة نفسه وبتاريخ 30.11.2017 ورقم 3024

مشاريع إعداد  تم  الذي  املايئ،  أغري  الجرس  أعامل  جميع  من  االنتهاء   تم 
 اإلصالح الخاصة به يف نطاق عمل "مرشوع إصالح الجسور املائية 2". وسيتم

."استعادة هذ الجرس املايئ ضمن أعامل " استعادة قنطرة املياه 1

القوس املنحني

 تغيري مرشوع "إعداد مشاريع القناطر" التابع لنظام مياه كرك ششمة الواقع
 يف منطقة سلطان غازي إىل "مرشوع إصالح قناطر املياه التاريخية"، ويف هذا
تابًعا للممرات ا  تاريخيً ا   النطاق، سيتم إعداد مشاريع إصالح 17 جرسا مائيً
يقعان داخل منطقتي اللذين  لهالكايل  تابعان  اثنان  و   املائية يف كركششمة 

.سلطان غازي و غازي عثامن باشا
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مرشوع ترميم مرافق التوزيع القدمية يف كاغت هانة

 وقد تم االنتهاء من جميع املشاريع يف "مرشوع ترميم هياكل التوزيع القدمية
."يف كاغت هانة

يف القدمية  املياه  خزانات  و  التوزيع  مرافق  ترميم   مرشوع 
أرناوؤط كوي

االسرتداد بعد  الحامية  لجنة  قبل  من  الرتميم  مرشوع  عىل  املوافقة   متت 
 واملسح املناسب لالستعادة ضمن "مرشوع ترميم هياكل التوزيع و خزانات
.املياه القدمية يف أرناؤوط كوي ".و من ثم تم إعداد املشاريع الهندسية الالزمة

)أون التاريخية  آغا  اسحاق  نافورة  لعمل  املؤقت   التعليق 
تشملر( يف بيي كوز

 تم تسليم املكان املتعلق بنافورة اسحاق آغا التاريخية (أون تشملر) الكائنة
من للحفر  الالزم  اإلذن  أخذ  تم  مؤجلة.و  أعاملها  كانت  التي  كوز  بيي   يف 
القسم األريض األمامي من الحامية املحيل من أجل دراسة و تقوية   مجلس 

النافورة، وال تزال أعامل و مشاريع الحفر .و التقوية مستمرة

 ترميم الوثائق التاريخية

 بدأ فرع مديرية مياه الوقف بالعمل عىل تصوير ونقل الخرائط التاريخية
.إىل األوساط اإللكرتونية

إىل والنقل  التصوير  عملية  قبل  الخرائط  ترميم   يتم 
األوساط اإللكرتونية
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جرس مغلوفا املايئ
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ت العامة

I. املعلوما

3.4.2  إدارة مياه الرصف الصحي
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3.4.2  إدارة مياه الرصف الصحي
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3.4.2.1 فعاليات مشاريع مرافق
مياه الرصف الصحي

ضمن الخدمات التي تقدم يف معالجة مياه الرصف الصحي ومن ضمن املهام املسؤولية امللقاة عىل عاتق رشكتنا يف إطار
التخطيط والتنفيذ ملشاريع معالجة مياه الرصف الصحي، تحديد أنواع الرتبة، ومجمعات مياه الرصف الصحي حيث تتخذ
التدابري الالزمة الجراء عمليات املسح واالستطالع واعداد التقارير الجيوتقنية ومشاريع تحسني الرتبة املوافق عليها، اعداد

مخططات حامية البيئة، وانشاء تقارير تقيم البيئة، ودراستها، وجدولتها للبنية الفوقية ملحطات الرصف، التخلص من مياه
،الرصف الصحي ووضع واعتامد مشاريع محطة معالجة مياه الرصف الصحي ومحطة تجفيف الوحل، ومحطة حرق الوحل

ومصانع إعادة التدوير ومحطة التوليد املشرتك وخطوط نقل الطاقة، ومبنى املحوالت التابعة لهذه املرافق، إجراء وإقرار
جميع أنواع مشاريع التحسني والتعديل املتعلقة مبحطات معالجة مياه الرصف الصحي

الجدول 3.19 معلومات فعاليات مياه الصرف الصحي وحدة كمية
كم                   طول شبكات الرصف الصحي املصممة 766،1

كم                    طول الشبكات املصممة مياه األمطار 360،42

كم      طول املشاريع املجهزة إلصالح  مجاري األنهار 23،459

كم         طول األنفاق املصممة ملياه الرصف الصحي 40،681

عدد  املشاريع املجهزة ملحطات معالجة مياه الرصف الصحي 5

عدد املشاريع املعامرية املجهزة ملرافق مياه الرصف الصحي 1

عدد املشاريع الكهربائية املجهزة ملرافق مياه الرصف الصحي 4

عدد املشاريع  امليكانيكية املجهزة ملرافق مياه الرصف الصحي 7

عدد املشاريع  االستاتيكية املجهزة ملرافق مياه الرصف الصحي 10

مرت                       طول أعامل التنقيب/السرب املنفذة يف املشاريع 2.320

عدد مشاريع املسح السيموغرايف ضمن مساحات محطات معالجة مياه الرصف الصحي املخطط تنفيذها   60

مشاريع الحفرالطويل الكهربايئ ضمن مساحات محطات معالجة مياه الرصف الصحي املخطط تنفيذها  عدد 8

3.4.2.1.1 أعامل مشاريع مياه الرصف الصحي

                                   تم التجهيز واملوافقة ملرشوع شبكة مياه الرصف الصحي بطول 766.1 كم يف مناطق تقع يف القسمني اسطنبول اآلسيوي واألورويب

منوذج ملرشوع شبكة رصف صحي

3.4.2.1.2معلومات عن مشاريع مرافق معالجة مياه الرصف الصحي         
                                                                                       

 ضمن جدول املشاريع املجهزة يف مجال معالجة مياه الرصف   الصحي متت املوافقة عىل إنشاء 4 محطات يف منطقة ساره ير واآلن هي يف مرحلة 
.اإلذن الوزاري

 انتهى امتام املشاريع يف نطاق اعداد املرشوع االويل لتحسني محطات معالجة مياه الرصف الصحي ويف منطقة قايض كوي 
                 (ويف نطاق اعامل محطات معالجة مياه الرصف الصحي تم االنتهاء من تتطبيق املخطط عىل ارض الواقع يف منطقة ملن (دوزجه 
                 .تم اخذ املوافقة من وزارة البيئة لبناء محطتي توزال ووبلطاليامنلمعالجة مياه الرصف الصحي وحرق النفايات 
                           ويف محطة آمربيل ملعالجة مياه الرصف الصحي تم إنشاء مرفق إلعادة تدوير 50.000 مرت مكعب من املاء يوميا 
                .إنشاء مشاريع تجميع مياه الرصف الصحي  يف 32 قرية 
:يتم تنفيذ مخططات معالجة مياه الرصف الصحي كام ييل 

                                          . اكامل مخطط مرشوع القسم الثاين يف محطة معالجة (اتا كوي) الذي هو يف طور التطبيق حاليا 
اإلنتهاء من مرشوع تحويل محطة املعالجة البيولوجية األولية ملياه الرصف  الصحي يف محطة بلطاليامن إىل  محطة معالجة البيولوجية متقدمة 
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                                                                                                                      3.4.2.2  فعاليات البناء ملياه الرصف الصحي

 ضمن نطاق  خدمات رشكتنا يف مجال إنشاء شبكات مياه الرصف الصحي : إنشاء األنفاق من خالل إنشاء جميع أنواع خطوط شبكات مياه الرصف الصحي
 ومحطات التجميع  واملضخات (مراكز الرفع). ويف نطاق خدماتنا أيضا ترميم مجرى مياه األنهار النشاء خطوط نقل مياه األمطار. وإنشاء خطوط التفريغ ملياه

                                                                                                                                     .محطات معالجة الرصف الصحي يف ما بعد اإلنشاء

الجدول 3.20 خدمات شبكات مياه الصرف الصحي الوحدة الكمية
(Ø200-Ø600)   طول شبكة محطة مياه الرصف الصحي املنفذة مرت 359.954

مرت                         (Ø700-Ø3000)   طول مجمع مياه الرصف الصحي املنفذة 32.930

مرت                                    طول أنابيب الدفع - االنفاق الصغرية املنفذة 6.740

مرت                        طول أنفاق شبكات مياه الرصف الصحي املنفذة 1.917

طول قنوات مياه األمطار املنفذة مرت 69.930

طول إصالح مجرى الجداول املنفذة مرت 18.820

محطات معالجة مياه الرصف الصحي املنفذة عدد 5

محطات معالجة الرصف الصحي يف طور البناء عدد 2

      3.4.2.2.1  فعاليات مشاريع مياه الرصف الصحي املستمرة يف عام2017

تاريخ بداية املرشوع :31 متوز  2014
تاريخ نهاية املرشوع : 30 متوز 2019
 تكلفة املرشوع        : 88.188.024

عام االورويب  القسم  من  األوىل   املنطقة 
2013 بناء القسم الخامس من النفق
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 محتوى املرشوع: ترميم 12 كم من مجرى النهر الواصل بني الحوض الرئييس يف منطقتني قايض كوي 
 وأوسكودار واألحياء املختلفة يف العمرانية – أوسكودار – وبيكوز –تشكمة كوي، باإلضافة اىل إنشاء 20
 كم من شبكات مياه الرصف الصحي وشبكة مياه األمطار واملجمعات بأقطار ترتاوح ما بني 300-2000
اىل باإلضافة  التجميع  وخزانات  التوصيل  وخطوط  الصيانة  فتحات  من  لها  يتعلق  ما  كل  وتركيب   م 

.خطوط شبكة نقل مياه األمطار

 مزايا املرشوع: توفري خدمات إعادة تأهيل خطوط الرصف الصحي الغري مقننة بني الحوض الرئييس يف
بيكوز –جكمة كوي، توصيل العمرانية – أوسكودار –  املختلفة   منطقة قايض كوي وأسكودارواألحياء 
 خطوط تجميع مياه الرصف الصحي وشبكات الرصف الصحي إىل خطوط معالجة مياه الرصف الصحي

.ملنع تلوث أحواض املياه وبحر مرمرة

 القسم 4 من مرشوع اإلنشاء املتفرقة إلصالح مجرى
 الجداول وقنوات تجميع املياه وقنوات مياه األمطار

 يف القسم األسيوي من إسطنبول املفتتح يف عام
2013

تاريخ بداية املرشوع : 15 متوز 2014 
تاريخ نهاية املرشوع :17 نيسان 2017

تكلفة املرشوع        : 58.811.292
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 مم، Ø2200 محتوى املرشوع: متديد أنابيب برية للبحر فوالذية بطول 1005 م وقطر داخيل قدره
وأنابيب تفريغ

.داخل البحر بطول 2410 م وأقطار داخلية قدرها 2200 مم، و 1800 مم، و مم
 مزايا املرشوع: بسبب زيادة السعة اإلنتاجية ملحطة معالجة مياه الرصف الصحي توزال سيتم إنشاء

محطات تفريغ
جديدة إضافية ملواكبة إحتياجاتنا املتزايدة وللمحافظة عىل نظافة بحر توزال يف املستقبل

توزال مرشوع  بناء  يف  الثانية   املرحلة 
لتفريغ مياه الرصف الصحي يف بحر

تاريخ بداية املرشوع : 3  آذار 2016
تاريخ نهاية املرشوع : 20  آب 2018

 كلفة املرشوع          : $14.983.243

محتوى املرشوع: تحويل محطة معالجة مياه الرصف الصحي األولية اىل محطة معالجة مياه
رصف صحي بيولوجية بسعة 600.000 مرتمكعب يف اليوم.

مزايا املرشوع: تحويل املحطة األولية ملعالجة مياه الرصف الصحي املوجودة حاليا اىل
محطة معالجة مياه رصف صحي بيولوجية بسعة 600.000 مرتمكعب يف اليوم و استعامل

الغاز الحيوي الناتج عن إذابة النفايات الناتجة عن مياه الرصف الصحي يف توليد الطاقة.

 بناء محطة بلطاليامن البيولوجية ملعالجة
مياه الرصف الصحي

تاريخ بداية املرشوع : 2 ترشين األول 2017
تاريخ نهاية املرشوع : 31 أيلول 2020
كلفة املرشوع          : 279.079.078

محتوى املرشوع  زيادة إنتاجية املحطة الحالية إىل 240,000  مرت مكعب يف اليوم

أتاكوي محطة  حوض  يف  اإلنتاجية  السعة  زيادة  بسبب  الحالية  اإلحتياجات  ستغطي  املرشوع:   مزايا 
. باإلضافة ملواكبة إحتياج مليون شخص إضايف يف املستقبل

أتاكوي محطة  بناء  من  الثانية   املرحلة 
املتقدمة ملعالجة ملياه الرصف  البيولوجية 

      الصحي

تاريخ بداية املرشوع :1 حزيران 2016 
تاريخ نهاية املرشوع :31 أيار 2018

  تكلفة املرشوع        : €83.900.000
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3.4.2.3 فعاليات تشغيل مياه الرصف الصحي

3.4.2.3.1 فعاليات تجميع مياه الرصف الصحي وإزالتها
– تشمل خداماتنا يف مجال إدارة مياه الرصف الصحي محطات رفع/ضخ مياه الرصف محطات املعالجة األولية ملياه الرصف الصحي

– محطات املعالجة البيولوجية األولية والبيولوجية املتقدمة ملياه الرصف الصحي وإدارة خطوط التفريغ الربية والبحرية وشبكة مياه
الرصف الصحي وخدمات املراقبة والصيانة والعناية الدورية لخطوط شبكات مياه الرصف الصحي باإلضافة اىل تحسني وتجديد

.وضامن تطوير السعة وكفاءة الشبكة ونأخذ عىل عاتقنا أيضا استخراج كافة األذون والتدابري الالزمة إلدارة شبكة مياه الرصف الصحي

الشكل 3.2 دورة شبكة مياه الرصف الصحي

الجدول 3.21 الغزارة واألرقام وفقا ألنواع المعالجة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي

نوع املحطة
عام 2016 عام 2017

العدد الغزارة   )م3/سنة( العدد الغزارة )م3/سنة(

محطة بيولوجية متقدمة ملعالجة مياه الرصف الصحي 9 416.203.482 10 464.230.381
محطة معالجة بيولوجية ملياه الرصف الصحي 62 13.875.180 62 15.352.822

محطة أولية ملعالجة مياه الرصف الصحي 9 778.586.626 9 822.088.388
المجموع 80 1.208.665.288 81 1.301.671.591

البيئة املستقبلة

التفريغ  خط 
البحري

الرصف  خط 
الصحي

 الشبكة الخشنةمدينة
 ومركز الضخ/الرفع

األولية

 صهاريج إذابة
الوحل

وحدة الفضالت

وحدات إزالة الرائحة

مبنى الورشة

أحواض التهوية

أسطوانات الغاز الحيوي أحواض الرتسيب النهائية
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الجدول 3.22 فعاليات معالجة مياه الصرف الصحي لعام 2017
           الكمية اليومية           الكمية السنوية                           فعالية معالجة مياه الرصف الصحي

كمية املياه املعالجة يف محطات معالجة مياه الرصف الصحي 1.301.671.591 م3/سنة 3.566.224 م3/يوم

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة بيولوجيا + بيولوجية متقدمة 479.583.203 م3/سنة 1.313.927 م3/يوم

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة معالجة أولية 822.088.388 م3/سنة 2.252.297 م3/يوم

كمية املاء املضخ/املرفوع ملياه البحر للخليج 68.129.412 م3/سنة 186.656 م3/يوم

كمية مياه الرصف الصحي املفرغ مبارشة 8.845.501 م3/سنة 23.644 م3/يوم

289.259.285 م3/سنة كمية مياه الرصف الصحي املضخة/املرفوع 792.491 م3/يوم

كمية النفايات املجمعة 5.675.539 كغ/سنة 15.549 كغ/يوم

كمية الرمل املجمعة 16.480.971 كغ/سنة 45.153 كغ/يوم

كمية الرغوة املجمعة 576.538 كغ/سنة 1.580 كغ/يوم

385.198.408 كغ/سنة كمية الوحل املجفف 1.055.338 كغ/يوم

كمية الوحل الجاف املزال 88.356.924 كغ/سنة 242.074 كغ/يوم

كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة 293.064.242 كيلوواط/سنة 802.916 كيلوواط/يوم

123.367.489 كيلوواط/سنة كمية الطاقة الكهربائية املنتجة 337.993 كيلوواط/يوم

سنة/Nm³ 48.505.905      كمية الغاز الطبيعي املستهلك 132.893 Nm³/يوم

13.339.470 م3/سنة  كمية الغاز الحيوي املنتج 36.546 م3/يوم

كمية املياه املكتسبة من إعادة التدوير 25.280.487 م3/سنة 69.262 م3/يوم

3.4.2.3.2  فعاليات معالجة مياه الرصف الصحي
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 الرسم البياين 3.5 متوسط كمية املياه املعالجة يوميا وفقا للسنوات

وحدات إزالة الرائحة

مبنى الورشة

أحواض التهوية

أسطوانات الغاز الحيوي
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الجدول 3.23 كمية الوحل المجفف في محطات معالجة مياه الصرف الصحي
اسم املحطة كمية الوحل املحفف 

)كغ/سنة( 

28.459.310 محطة أتاكوي ملعالجة مياه الرصف الصحي بطريقة بيولوجية متقدمة 

.محطة أمبرييل ملعالجة مياه الرصف الصحي بطريقة بيولوجية متقدمة 28.618.790

محطة توزال ملعالجة مياه الرصف الصحي بطريقة بيولوجية متقدمة 21.989.730

محطة باشا كوي ملعالجة مياه الرصف الصحي بطريقة بيولوجية متقدمة 9.289.094

المجموع 88.356.924
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  )الرسم البياين 3.6 للمنتجات املجففة تبعا للسنوات )كمية الوحل

وحدة تجفيف الوحل وعينة منتوج مجفف

أ( الوحل املجفف يف محطات معالجة مياه الرصف الصحي

 يتم تجفيف الوحل الناتج عن محطات معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية والبيولوجية املتقدمة بنسبة تزيد عن %90 يف محطات التجفيف الحراري
  املعدة مسبقا. كام يتم التخلص من هذه النفايات التي لها قيمة حرارية عن طريق استخدامها كوقود يف محطات االسمنت
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2010 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل

400.000 السعة (م3/يوم)

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا (م3/سنة) 148.600.520

متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا (م3/يوم) 407.125

54.109.276   كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة سنويا(كيلوواط/سنة)

كمية الطاقة الكهربائية املنتجة (كيلوواط/سنة) 36.894.300

 كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة من محطات توزيع
الكهرباء(كيلوواط/سنة

17.214.976

كمية الغاز الطبيعي املستهلكة  (م3 طبيعي/سنة) 13.621.078

كمية الغاز الحيوي املنتج  (م3/سنة) 5.918.865

(كغ/سنة)TKM كمية الوحل املجفف(~%98) 28.459.310

مجموع كمية النفايات الصلبة (كغ/سنة 33.215.858

ب( معلومات عن محطات معالجة مياه الرصف الصحي

 محطة أتاكوي ملعالجة مياه الرصف الصحي بطريقة
بيولوجية متقدمة

 تصب جميع مياه الرصف الصحي القادمة من بكركوي وباغجالر وقسم من مياه الرصف الصحي القادمة من غازي عثامن باشا

 وكوتشوك تشكمجة يف جدول آيا ماما وطاوكشو. تجتمع مياه الرصف الصحي يف جدول آيا ماما بواسطة املجمعات ذو قطر
Ø2800 مم  املوجودة شامل الجدول. كام أن خطوط النقل املوجودة جنوب الجدول  بأقطار

Ø1000 مم باإلضافة اىل املجمعات املوجودة رشق الجدول بقطر

Ø2400 مم وبارتفاع 5,23-  ويتم رفع منسوب املياه اىل 8,50+ بواسطة متريرها بسلسلة من الشبكات الخشنة

 تعتمد مبدأ إزالة الفسفور البيولوجي عىل مبدأ تحضري الكائنات الدقيقة ألخذ املزيد من الفسفور الالزم النقسام خالياها
 عن طريق االمتصاص ويتم إجراء املعالجة البيولوجية عىل مرحلتي النرتجة ونزع النرتوجني، يتأكسد النرتوجني (األمونيوم) يف
 املاء الوارد عن طريق الكمية الالزمة من الهواء للنرتجة وتستخدم النرتات الناتجة كغاز الكربون إلزالة االوكسجني البيولوجي

لكربون

 بعد اإلنتهاء من املعالجة البيولوجية يتم االنتقال اىل أحواض الرتسيب، وبعد اإلنتهاء من مرحلة املعالجة البيولوجية تنتقل
 مياه الرصف الصحي اىل أحواض الرتسيب التي يتم من خاللها فصل الطني عن املاء بواسطة أحواض التهوية وتركها حتى تجف
 ويتم الحفاظ عىل تركيز الطني ضمن األحواض بواسطة مضخات إعادة التدوير املوجودة ضمن أحواض التهوية ويتم إرسال

.الطني الفائض اىل مكثف الطني املوجودة يف مخازن الطني

 يتم إزالة الكربون املوجود يف مياه الرصف الصحي واملواد األخرى املسببة للتلوث مثل الفسفور واآلزوت وبقايا املواد 

(ATV) العضوية وفقا  ملبدأ إزلة املغذيات البيولوجية حيث تم اإلعتامد عىل معايري
 يف محطة معالجة مياه الرصف الصحي املوجودة يف أتا كوي يتم تصميم وحدات معالجة العمليات فيها عن طريق حساب . 

.املتوسط اليومي لتدفق مياه الرصف الصحي تبعا لحساب حموالت التلوث املرتبطة بها
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 تتم معالجة الطني القادم من احواض الرتسيب النهائية عن طريق متريرها يف تسعة أجهزة طرد مركزية ميكانيكية لتكثيفها ويتم
 رفع كثافة الطني القادم  من وحدة الرتسيب األويل إىل %6 بواسطة جهازين ميكانيكيني للتكثيف بالضغط. يتم  التخلص من الطني

.املجفف القادم من املكثفات عن طريق  إرساله اىل ستة اجهزة اذابة عضوية
الرتسيب أحواض  من  القادم  الطني  ويرسل  املركزي  للطرد  أجهزة  تسعة  إىل  النهائية  الرتسيب  أحواض  من  القادم  الطني  إرسال   يتم 
 املبدئية إىل جهازي الطرد املركزي لزيادة كثافتها إىل %6 عن طريق الضغط كام يتم إرسال الطني املكثف إىل 6 أجهزة إذابة عضوية
 ويتم تخزين الغاز الناتج عن املذيبات يف مخازن الغاز الجاف ومن ثم إرسالها إىل محركات توربينية لتوليد الطاقة لتلبية مطلبات
 الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية  يف وحدة تجفيف املصنع لتوليد الطاقة الكهربائية يتم استخدام محركني توربينني بقوة 4.6
 ميغا واط لكل منها تنتج الكهرباء عن طريق حرق الغاز البيولجي والطبيعي. يف هذه األثناء يتم تأمني متطلبات املحطة من الطاقة

.الحرارية بواسطة معالجة بقايا  الغاز

 يتم سحب الروائح الكريهة الناتجة من عملية املعالجة األولية بواسطة مروحتني سعة كل منها 65.000 مرت مكعب/ساعة باإلضافة
 إىل مروحتني سعة كل منها 10.000 مرت مكعب/ساعة ويخضع الهواء الذي تم جمعه يف وحديت معالجة باألوزن بإزالة الروائح منها
 بسعة 2215 غ/ساعة ويتم إنتاج األوزن عن طريق االحتفاظ برطوبة الهواء وتعريضه لضغط عايل وتنظيف الهواء عن طريق إدخاله
التنظيف ويتم أنبوب أسفل برج  بواسطة  النظيف  الهواء  تفريغ  النظيف  ويتم  باملاء  املمزوج  باألوزن  الغسل ومعالجته   إىل برج 

 إىل املاء كلام (pH). إدخال ملوثات الهواء مرة أخرى إىل وحدات التنظيف عرب مزجها باملاء ويتم إضافة مادة هيدوكسيد الصوديوم
انخفضت حموضته

:من مراحل    3 من خالل  الطني  تجفيف  عن  الناتج  الهواء  معالجة  يتم  بيولوجيا  الصحي  الرصف  مياه  ملعالجة  اتاكوي  محطة   يف 
 مميزات املاء الناتج عن معالجة الطني أنه شديد السخونة ومشبع باملياه محمل بالجسيامت املشحونة بشكل مفرط  ولهذا السبب
 يتم تربيد هواء النفايات يف أول  برج غسل بواسطة مياه الرصف الصحي  املعالجة لفصله عن الجسيامت املشحونة ويف برج الغسيل

 الثاين يتم غسله بحمض الكربيت
إلزالة النشادر

 وسقية الشوائب األخرى بعد H2S وبعد عملية الغسيل الحميض ينتقل اىل الربج الثالث ليتم غسله بهدروكسيد الصوديوم إلزالة
 املعالجة الكيميائية إلزالة الرائحة ويتم ارسال الهواء النقي اىل جهاز الفلرتة الحيوية حيث يخضع للمعالجة البيولوجية

(H2SO4)

NH3
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2012 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل
400.000   السعة (م3/يوم)

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا (م3/سنة) 93.491.417
متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا (م 3/يوم 256.141

48.473.925   كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة سنويا (كيلوواط/سنة)
كمية الطاقة الكهربائية املنتجة (كيلوواط/سنة) 33.950.092

 كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة يف محطات توزيع
الكهرباء (كيلوواط/سنة)

14.523.833

كمية الغاز الطبيعي املستهلكة  (مرت مكعب طبيعي/سنة) 12.647.221
كمية الغاز الحيوي املنتج  (م3/سنة) 4.238.127

(كغ/سنة)  TKM كمية الوحل املجفف (~98%) 28.618.790
مجموع كمية النفايات الصلبة (كغ/سنة) 30.180.130

 محطة أمرييل ملعالجة مياه الرصف الصحي بطريقة
بيولوجية متقدمة

 يف محطة أنباريل ملعالجة مياه الرصف الصحي بطريقة متقدمة بيولوجيا يتم جمع مياه الرصف الصحي يف مناطق اوجالر،
مجمعات بواسطة  اسطنبول  مناطق  يف  وكافاكله  له،  ياكوب  غوربينار،  كوي،  فريوز  شهري،  باهتشه  بيلكدوزو،   اسنيورت، 

.ومعالجتها وليتم افراغها دون أي رضر بيئي

 يعتمد نظام معالجة مياه الرصف الصحي عىل إزالة الكربون و النرتوجني والفوسفور بيولوجيا بواسطة البكرتيا ومن األحواض 
 املعرضة للهواء، وعن طريق األكسدة تتعرض مياه الرصف الصحي من أحواض الفوسفور البيولوجية اىل عملية تهوية متكررة

 وبالتايل يتم تحفيز إزالة النرتوجني عن طريق النرتجة. تجرى عملية العالج البيولوجي يف 8 أحواض متوازية يبلغ حجم كل
 منها 30 الف مرت مكعب وكام يتم تصميم هذه األحواض لتكون لها تدفق مستمر. يتم ترسيع إعادة تدوير الطني من خالل
 املفاعالت الالهوائية وبعد وحدة معالجة بالفوسفور يدخل خليط مياه الرصف الصحي والنفايات إىل خزاين نزع الهيدروجني
 والنرتجة وتؤمن كل مرحلة عن طريق مضخات إعادة تدوير داخلية ويف نهاية هذه املرحلة تكون قد أزلنا الفسفور واألزوت

 .والكربون

 يتم تحويل الغاز الحيوي الناتج من صهاريج اإلذابة العضوية إىل الطاقة الكهربائية والحرارية والتي يستخدم لسد احتياجات
 .املحطة  منهام وميكن لنظام املحطة العمل باستخدام الغاز الحيوي والطبيعي

 تم تصميم نظام تجفيف الطني كمسنن تجفيف اسطواين حراري  يتم نقل الطاقة الحرارية باستعامل زيت حراري يف وحدة 

 التجفيف حيث يتم رفع نسبة املواد الصلبة من 25% إىل مقدار يساوي أو أكرثمن  90 % وهكذا يتم استخدام الطني املجفف
.الذي تم الحصول عليه كوقود يف املنشأت الصناعية

 يتم تحويل الغاز الحيوي الناتج من صهاريج اإلذابة العضوية إىل الطاقة الكهربائية والحرارية والتي يستخدم لسد احتياجات

.mWx 2.4.6 املحطة  منهام، وميكن لنظام املحطة العمل باستخدام الغاز الحيوي والطبيعي بسعة إنتاجية قدرها
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 يتم معالجة الراوئح الناتجة من محطات الضخ/الرفع ومحطات املعالجة األولية باستخدام األوزون وبالنسبة للروائح الناتجة
 عن وحدة تجفيف الطني التي يتم معالجتها باستخدام نظام الفالتر، كام يتم أيضا إرسال الروائح الناتجة عن هذه الوحدات
        عن طريق مراجع إىل قسمي معالجة الروائح باألوزون والفلرتة .تتألف وحدة معالجة الروائح باألوزون من مروحتني برسعة
ليتم مكعب/ساعة  15000متر  رسعتها  مروحتني  من  تتألف  بالفلرتة  الروائح  معالجة  وحدة  و  /ساعة  مكعب   75.000متر  

.التخلص من هذه الروائح بكفاءة عالية

 إن إدارة محطة املعالجة وغرفة التحكم ومحطات الضخ ومحطات معالجةالطني يتحكم فيها تلقائيا عن طريق نظام

.SCADA كام تم إنشاء مختربات إلجراء التحاليل الالزمة.

 باإلضافة إىل ذلك تم تخصيص خوادم حاسوبية ملراقبة املحطة عن طريق االنرتانت. ومن خالل هذا النظام يستطيع اإلداريون والعامل
                                                                                                                                                                                      .التحكم وأخذ التقارير عن املحطة عن بعد يف أي ظرف من الظروف
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2016 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل

132.155   السعة (م3/يوم)

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا (م3/سنة) 16.197.164

متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا(م3/يوم) 44.376

 كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة سنويا
(كيلوواط/سنة)

7.097.977

مجموع كمية النفايات الصلبة (كغ/سنة) 6.861.690

معلومات العمليات املطبقة يف محطات سيليفري وكوتشوك تشكمجة وسليم باشا ملعالجة املياه بطريقة بيولوجية متقدمة

 :أن الوسائل املتبعة والعمليات املطبقة يف محطات  سيليفري و كوتشوك تشكمجة و سليم باشا ملعالجة املياه بطريقة بيولوجية متقدمة هي كالتايل
 تعتمد مبدأ إزالة الفسفور البيولوجي عىل مبدأ تحضري الكائنات الدقيقة ألخذ املزيد من الفسفور الالزم النقسام خالياها عن طريق االمتصاص ويتم إجراء
 املعالجة البيولوجية عىل مرحلتي النرتجة ونزع النرتوجني. يتأكسد النرتوجني (األمونيوم) يف املاء الوارد عن طريق الكمية الالزمة من الهواء للنرتجة وتستخدم

 النرتات الناتجة كغاز الكربون إلزالة االوكسجني
لبيولوجي (الكربون).

 بعد اإلنتهاء من املعالجة البيولوجية يتم االنتقال اىل أحواض الرتسيب، حيث تنقل مياه الرصف الصحي اىل أحواض الرتسيب التي يتم من خاللها فصل الطني
 عن املاء بواسطة أحواض التهوية وتركها حتى تجف ويتم الحفاظ عىل تركيز الطني ضمن األحواض بواسطة مضخات إعادة التدوير املوجودة ضمن أحواض
 التهوية ويتم إرسال الطني الفائض اىل مكثف الطني املوجودة يف مخازن الطني. بعد خروج مياه الرصف الصحي من مرحلة التهوية  تنتقل  إىل صهاريج الرتسيب
 الدائرية عرب هيكل التوزيع. تم تجهيز أحواض االستقرار النهائية بجسور نصف دائرية متحركة وكاشطات  . يتم توجيه الطني املرسب  بواسطة الكاشطة
العلوي القسم  كاشطات  تقوم  البيولوجية.  الفوسفور  إىل مدخل وحدة  أخرى  مرة  نقله  ،ليتم   الضخ  الطني  يف محطات  تجميع  مركز  مركز  إىل   ،  السفلية 

املوجودة..وق الجسور الدوارة بجمع الرغوة  الناتجة عن السطح  ونقله إىل احواض جمع الرغوة. تتم إزالة الرغوة طريق اجهزة مصايف دوارة
العنارص إزلة  ملبدأ  وفقا   العضوية  املواد  وبقايا  واألزوت  الفسفور  مثل  للتلوث  املسببة  األخرى  واملواد  الصحي  الرصف  مياه  يف  املوجود  الكربون  إزالة   يتم 

البيالوجية حيث تم اإلعتامد

(ATV)عىل معايري 
تم تصميم وحدات معالجة العمليات فيها عن طريق حساب املتوسط اليومي لتدفق مياه الرصف الصحي تبعا لحساب حموالت التلوث املرتبطة بها

 يكون الطني اإلضايف القادم من احواض الرتسيب النهائية مكثف بنسبة 1% ويتم رفع هذه النسة عن طريق مضخات التغذية ونظام تجفيف املياه بالطرد

.املركزي. ويتم رفع نسبة الطني  املجفف لـ25% عن طرق اضافة مواد كيميائية للتتجفيف. ويتم ابععادها خارج املحطة عن طريق  ناقالت كهربائية
 وحدة معالجة الروائح يف محطتنا مزودة بنظام فلرتة بيولوجي . تعتمد هذه الوحدة عىل مبدأ املعالجة البيولوجية لغاز النفايات يف مياه الرصف عند وصولها

H2S لحجم معني. يتم استخدام غاز  كربيتيد الهيدروجني 
 األس الهيدروجيني  درجة حموضة (pH) كامدة وسيطة للتفاعل  ضمن نظام الفلرتة .  ال يتم استخدام أي مواد كيميائية غري التحكم يف

.النظام

الصحي الرصف  مياه  ملعالجة  تشكمجه   بيوك   محطة 
بطريقة بيولوجية متقدمة

يتم معالجة مياه الرصف الصحي املجمعة من مناطق بيوك تشكمجه، تشاتلجا مركز، تشكامكيل، غور بينار، تبه جيك
معامر سنان، تورك أوبا، مراديب، ألباسان، أوفاينيجا، تشاكل، كاراأغاتش، عزالدين، أحمد بيه وباهشايش يف محطة

بيوك تشكمجه ملعالجة مياه الرصف الصحي بطريقة بيولوجية متقدمة
تصل مياه الرصف الصحي إىل هذه املحطة من نفقني مختلفني وتدخل إىل املحطة من االرتفاع نفسه وهناك

. مجموعتني مختلفتني من الشبكات الضخمة ومضخات الرفع

HDPE يتم معالجة مياه الرصف الصحي التي تصل إىل املحطة بطريقة بيولوجية متقدمة من خالل استخدام أنابيب للتفريغ
العميق يف البحر املوجودة يف محطة بيكوتشكمجه ملعالجة مياه الرصف الصحي األولية ذات قطر 1600 مم وطول

- م إىل منطقة بابا بورنو وطول 1.897 م من البحر وليكون طول األنابيب الكيل 6.744 م وتفرغ عىل عمق 40 م يف 4.847
بحر مرمرة

.
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2016 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل

36.500   السعة (م3/يوم)

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا (م3/سنة) 5.560.334

متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا(م3/يوم) 15.234

 كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة سنويا
   (كيلوواط/سنة)

3.074.755

2016 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل

52.000   السعة (م3/يوم)

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا (م3/سنة) 3.572.189

متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا (م3/يوم) 9.787

 كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة سنويا
   (كيلوواط/سنة)

2.781.874

مجموع كمية النفايات الصلبة (كغ/سنة) 788.500

2016 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل

70.000   السعة (م3/يوم)

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا (م3/سنة) 7.590.570

متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا (م3/يوم) 9.787

كمية الطاقة الكهربائية املستهلكةسنويا
(كيلوواط/سنة) 

2.781.874

 تم افتتاح محطة سلفري يف عام 2016 ملعالجة مياه الرصف الصحي املتقدمة بيولوجيا حيث تقوم املحطة مبعالجة مياه الرصف
 الصحي القادمة من مركز مدينة سلفري واألحياء التي حولها عيل باشا، جمهوريات، فاتح، غازي تبه، معامرسنان، بري محمد
 باشا، ومياه الرصف الصحي املوجودة يف هذه املنطقة تصل اىل املحطة من خالل استخدام مضخات وتتم معالجة مياه الرصف
 الصحي القادمة اىل محطة سلفري باستخدام طرق بيولوجية متقدمة وتنقل هذه املياه املعالجة لتفرغ يف مياه بحر مرمرة

.باستخدام خطوط ذات قطر 1400 مم وطول 1905 م بعدا عن الساحل وعمق  -31,46 م

 تم يف عام 2016 افتتاح محطة (سليم باشا) ملعالجة مياه الرصف الصحي املتقدمة بيولوجيا بحيث تخدم مناطق كل من سليم
 باشا، جاللية، كمربغاز، كافكله، واورتاكوي. ترتبط الخطوط القادمة اىل منطقة سليم باشا وجاللية مبضخات الرفع املوجودة يف
مياه باشا ملعالجة  اىل محطة سليم  لتصل  الغريب  باشا  باشا، وسليم  بنفق جاللية، كمربغاز، سليم  تتصل  والتي  املنطقة   هذه 
املعالجة يف املياه  تفريغ  بيولوجية متقدمة ويتم  باستخدام طرق  القادمة  الصحي  تتم معالجة مياه الرصف  الصحي.   الرصف 

.عمق بحر مرمرة -38,57 م ومساحة 1688 من الساحل باستخدام انابيب قطرها  1600مم

مناطق من  القادمة  املياه  مبعالجة  املحطة  تقوم  الصحي.  الرصف  مياه  ملعالجة  (تشنطة)  محطة  افتتاح  تم    2016 عام   يف 
 غوموشكايا، تشنطة، وسميزكوم حيث يتم ضخ مياه الرصف الصحي لهذه املناطق  بواسطة املضخات، كام تتم معالجة مياه
 الرصف الصحي القادمة باستخدام طرق بيولوجية متقدمة  ويتم تفريغ املياه املعالجة يف عمق بحر  مرمرة 25,57 - م ومساحة

1.672 م من الساحل باستخدام انابيب قطرها 1200 مم

الصحي الرصف  مياه  ملعالجة  سيليفري    محطة 
بطريقة بيولوجية متقدمة

الصحي الرصف  مياه  ملعالجة  باشا   سليم   محطة 
بطريقة بيولوجية متقدمة

 محطة  تشانتا ملعالجة مياه الرصف الصحي بطريقة
بيولوجية متقدمة
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(المستوى.1( 1998 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل
(المستوى.2( 2009

(المستوى.1( 150.000   السعة (م3/يوم)
(المستوى.2( 100.000

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا (م3/سنة) 125.164.803

متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا (م3/يوم) 342.917

39.706.964   كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة سنويا (كيلوواط/سنة)

كمية الطاقة الكهربائية املنتجة (كيلوواط/سنة) 33.536.200

 كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة يف محطات توزيع
الكهرباء (كيلوواط/سنة)

6.170.764

كمية الغاز الطبيعي املستهلكة  (مرت مكعب طبيعي/سنة) 13.449.851

كمية الغاز الحيوي املنتج  (م3/سنة) 3.182.478

(كغ/سنة)  TKM كمية الوحل املجفف(~%98) 21.989.730

مجموع كمية النفايات الصلبة (كغ/سنة) 24.371.801

 يتم تجميع مياه الرصف الصحي القادمة من مناطق توزال، بنديك، كارتال، مالتبه، ودراغوس بواسطة مجمعات الساحل الرشقية
 والغربية التي تصل اىل املحطة بارتفاع قدره 8,47– م ويتم ترقية هذا املنسوب ليصل اىل +12,86 م وذلك بتمريره عرب شبكات

 ناعمة بفراغات قدرها 5 سم .املرحلة النهائية من عملية تصفية املياه امليكانيكية والتي تكون استمرار للشبكة الرفيعة

AKM املسافة بني فراغاتها 0,8 سم ومصفية رمال ذات تهوية يف أحواض الرتسيب املبدئية حيث يتم توفري ما يقارب %70 من 
B015 و %30 من  

بحر ,   اىل  الصحي  الرصف  مياه  تفريغ  ويتم  التهوية  أحواض  والفوسفور من  النرتوجني  إزالة  النهائية  الرتسيب   تتبع عملية 
  مرمرة عىل عمق يبلغ 46 – مرت وباستخدام خطوط برية ذات قطر 2200 مم وطوله 975م وخطوط تفريغ يف البحر ذات قطر

 2200 مم وطول 2.203م

كل فوقية يف  ثالثة جسور  املوجودة عىل  الغطاسة  املضخات  بواسطة  الرتسيب  أحواض  أسفل  املرسب يف  الطني  امتصاص   يتم 
 تجمع ومن أجل الحفاظ عىل تركيز الكائنات الدقيقة يف خزانات التهوية يتم إعادة جزء كبري من الطني اىل خزانات التهوية مرة

 أخرى حيث يتم مزج الطني الزائد يف 5  خالطات موجودة يف وحدات التكثيف ويف أحواض الرتسيب النهائية ينقل املاء املعالج
.اىل وحدات التفريغ عرب مرورها بقنوات مخصصة للخروج

 يتم رفع مستوى املواد الصلبة املوجودة يف الطني النشط املأخوذ من أحواض الرتسيب النهائية من -1 0,1 % اىل %5 عرب مرورها
 من خالل أجهزة تكثيف ميكانيكية .كام أنه يتم االحتفاظ بغاز امليتان الناتج عن تعفن الطني املحتفظ يف االحواض ملدة 20
 يوم يتم استخدام الغاز الحيوي املنتج يف وحدة التوليد املشرتك يف تسخني املبنى اإلداري ويف ضواغط دورات الغاز للحفاظ عىل
 العملية الالهوائية   ويتم استخامها يف الغاليات البخارية عند الرضورة .أما الغاز الزائد فيتم تخزينه يف صهريجني لتخزين

الغاز سعة كل منهام  1.600 مرت مكعب بعد مروره من موانع اللهب

 محطة  توزال ملعالجة مياه الرصف الصحي بطريقة
بيولوجية متقدمة
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يف الدقيقة  األحياء  بني  الكيميايئ  والتفاعل  واملزج  التسخني  بعد  ثانوية  حاويات  يف   6% بنسبة  املتفسخ   الطني  تخزين   يتم 
.الحاويات األولية وتتحرك لتستقر ملدة 10 أيام ويتم أخذ املاء من الطني بنسبة %5-4  ومن ثم إرسالها اىل وحدة التجفيف

.يتم معالجة الطني يف الحاويات الالهوائية من خليط لزج وذو رائحة اىل خليط عديم الرائحة غري ضار بصحة األنسان

 الطني امليكانييك هو الطني املجفف بنسبة %25. يتم التجفيف عرب مضخات موجودة يف وحدات التخزين بواسطة 4  مجففات 
 ذات دواسة . ترتفع نسبة املواد الصلبة يف الطني من %25 اىل %90 بواسطة املجففات وتأخذ اىل صوامع املنتجات الجافة . يتم
كيلو  3000 قدره  إضايف  كوقود  هناك  ويستخدم  مغلقة  شاحنات  بواسطة  االسمنت  اىل صناعة  املستخرج  الجاف  املنتج   أخذ 
 كالوري / كغ. يتم الحصول عىل الحرارة الالزمة للتجفيف 4.6  ميغا واط من الطاقة املنتجة يف وحدة التوليد املشرتك والتي

 تلبي حاجات الكهرباء من املصنع وتستخدم يف وحدة تجفيف بخار النفايات الناتجة

 يتم تجميع 260.000 مرت مكعب\ساعة من الهواء امللوث يف جميع الوحدات يف وحدة إزالة الروائح  ويوضع يف برجني للغسيل. 
 حيث يتم االحتفاظ بالهواء املأخوذ من الغالف الجوي يف ضغط مرتفع وينتج األوزون بواسطة مولد األوزون يتم رش األوزون
من النظيف  الهواء  ويفرغ  امللوث  الهواء  غسل  يتم  حيث  الغسيل  برج  يف  املوجود  امللوث  الهواء  يف  النظيف  باملاء   املمزوج 
 عمود يف برج الغسيل. متر املواد امللوثة يف الهواء مبرور املاء ويسري مرة اخرى اىل وحدة مدخل املحطة ليتم تنقيتها من جديد

. . يستخدم هيدروكسيد الصوديوم لرفع حموضة املاء املنخض

SCADA يف غرفة التحكم يوجد جهازي حاسوب بنظام   

SCADA يعمالن بالتناوب إضافة اىل ذلك يوجد 6 أجهزة حواسيب يعمل كل منها بنظام 
 وبشكل مستقل عن االخر، حيث ميكن مالحظة النقص يف الوحدات األخرى والتحكم بها كل مشغل وحدة لديها وحدة تشفري
يوفر بالكامل مام  تلقائيا  املحطة تعمل  فإن  النظام  بها وبفضل هذا  الخاصة  املرور  بواسطة كلمة  التحكم  بها ميكن   خاصة 

.الوقت والجهد ويتم معالجة املشاكل فور حدوثها
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(المستوى.1( 2000 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل
(المستوى.2( 2009

(المستوى.1( 100.000   السعة (م3/يوم)
(المستوى.2( 100.000

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا (م3/سنة) 63.325.932

متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا (م3/يوم) 173.496

21.486.442   كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة سنويا (كيلوواط/سنة)

كمية الطاقة الكهربائية املنتجة (كيلوواط/سنة) 18.986.897

كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة يف محطات توزيع
الكهرباء (كيلوواط/سنة) 

2.499.545

كمية الغاز الطبيعي املستهلكة  (مرت مكعب طبيعي/سنة) 8.787.755

(كغ/سنة)  TKM كمية الوحل املجفف (~%98) 9.289.094

مجموع كمية النفايات الصلبة (كغ/سنة) 11.768.423

 من أجل حامية بحرية السد يف أثار التمدن العشوايئ املنترشة حول حوض لبحرية (عمريل) ومن أجل االستفادة من املواد املائية
 بكفاءة يف املستقبل تم انشاء القسم األول من محطة (باشا كوي) ملعالجة مياه الرصف الصحي يف عام 2000  كام تم إمتام
 القسم الثاين يف عام 2009 بسعة احتياجيه  قدرها  200,000 مرت مكعب يف اليوم ملياه الرصف الصحية الناتجة عن  500.000
بواسطة ريفا  اىل جدول  وتنقل  باشاكوي  القادمة من منطقة حوض (عمريل) يف محطة  الصحي  الرصف  مياه  تعالج   شخص. 

 انفاق طولها 6 م حيث تفرغ بهذه الطريقة اىل البحر األسود. إىل جانب إزالة الكربون يتم كذلك إزالة العنارص الغذائية مثل
.النرتوجني والفوسفور التي تسبب التلوث يف املوار املائية من مياه الرصف الصحي وفقا ملبدأ إزالة العنارص الحيوية

البيولوجية املعالجة  وتتكون  والتخرث.  الرتمم  إزالة   – النرتجة   – البيولوجي  الفوسفور  إزالة  البيولوجية  العمليات   تتضمن 
 املطلوبة من املحطات الهوائية واملؤكسدة والتهوية وخزانات الرتسيب ومحطات ضخ الطني الزائد والعائد ومبنى النفخ. ازالة
 الطني الزائد تتكون من التجفيف امليكانييك  وحدات تجفيف الطني يتم ارسال  الطني الزائد اىل نظام التجفيف مبارشة دون
 الحاجة اىل تكثيفها تستخدم وحدة تجفيف املياه 6 وحدات من أجهزة الطرد املركزية سعة كل منها 65 مرت مكعب/ساعة
 حيث يتم تحويل  %1من الطني إىل %25 من قوالب الطني ومن ثم نقلها اىل وحدة تجفف الطني التي تعمل مجففات يدوية
 غري مبارشة وهي مبادالت حرارية توفر تجفيف غري مبارش. يف وحدات تجفيف الطني يتم تحضري قوالب الطني التي تحتوي
 عىل مواد صلبة بنسبة %25 كام أنه يحتوي  عىل حبيبات تحتوي عىل مواد صلبة بنسبة %92 كنسبة نهائية. يتم تركيب
الكهربائية الطاقة  النظام من  احتياجات  لتلبية  الطاقة  بقوة   4.6 ميغاواط من  التوربيني والغازي  املزدوج  التوليد   وحدة 
 والحرارة حيث يتم تزويد 2 من املجففات اليدوية سعة كل منها 100 طن /يوم وضغط بخاري قدره 12 بار ناتج عن وحدة

. التوليد املشرتك بقدر 11.5 طن/ساعة

الصحي الرصف  مياه  ملعالجة  كوي  باشا   محطة 
  بطريقة بيولوجية متقدمة
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 يتم  ارسال املنتج الجاف الذي تم الحصول عليه من وحدات تجفيف الطني اىل مصانع االسمنت الستخدامها كوقود. املواد
خصائص لها  املتقدمة  البيولوجية  الصحي  الرصف  مياه  ملعالجة   ( (باشاكوي  محطة  يف  الطني  تجفيف  عن  الناتجة   الجافة 
 تجعلها تستخدم كأسمدة عضوية باإلضافة اىل استخدامها كمواد أولية يف قطاعات مختلفة. اما بالنسبة للهواء امللوث الناتج
 عن وحدات تجفيف الطني  فيتم جمعه بواسطة مروحتني (17.000*2 ) مرت مكعب/اليوم وفالتر حيوية تحتوي عىل مواد

عضوية متتص البكرتيا مبساحة 240  مرت مربع وتؤمن أيضا إزالة الرائحة الكريهة

 يف محطة (باشاكوي) ملعالجة مياه الرصف الصحي  بطريقة بيولوجية متقدمة يتم إزالة كل من عنارص الكربون  والنرتوجني
 والفوسفور من املياه املعالجة ومن ثم تعريض هذه املياه اىل مصفاة للرمل ذات سعة 100.000 مرت مكعب / اليوم ليتم فيام
 بعد تعقيمها باألشعة فوق البنفسجية ويف هذه الحالة تصبح هذه املياه صالحة للري أو باالستخدام الصناعي . ومن ثم تتم
 قياس نسبة البكرتيا يف املياه بعد تعقيمها (بيانات حول اإلجراءات الفنية ملحطات معالجة مياه الرصف ) امللحق رقم (7)

معايري إعادة استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة كمياه  ري - جدول رقم
.(تصنيف املياه املعالجة املعادة استخدامها يف ري املزروعات تحقق الدرجة األوىل يف التصنيف) 

SCADA  يف غرفة األمتتة، يتكون نظام
 من خادومني احتياطيني لبعضهام البعض وجهاز كمبيوتر واحد للعميل. يف غرفة األمتتة يوجد أيضاً كمبيوتر حيث ميكن 

التحكم يف توربني التوربوماش
 ومراقبته. ، هناك 4 أجهزة كمبيوتر العميل ، كل  جهازتشغيل بشكل مستقل عن اآلخر. باإلضافة إىل ذلك ، هناك 3 أجهزة

 آالت التجفيف وجهاز كمبيوتر SCADA كمبيوتر ميكن مراقبتها والتحكم فيها بواسطة

Turbomach واحد حيث ميكن التحكم يف توربينات التوربوماش
 يف أي وحدة ، ميكن مالحظة الوحدات املطلوبة والتحكم فيها. وبفضل هذا النظام ، فإن املحطة أوتوماتيكية بالكامل ، مام .

.يوفر الوقت والعمل. وتتيح الفرصة للتدخل الطارئ يف أي وقت حيال أي مشكلة من املمكن أن تحصل
.املشاكل فور حدوثها

(Turbomach)

(E7.1)
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2000 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل

1.730   السعة (م3/يوم)

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا (م3/سنة) 727.452

متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا (م3/يوم) 1.993

 كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة سنويا
(كيلوواط/سنة)

106.830

كمية الوحل املجفف سنويا (كغ/سنة) 1.724.860

مجموع كمية النفايات الصلبة (كغ/سنة) 1.800.530

2003 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل

833.000   السعة (م3/يوم)

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا (م3/سنة) 185.384.416

متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا (م3/يوم) 507.903

 كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة سنويا
(كيلوواط/سنة)

21.633.757

كمية النفايات الناتجة سنويا (كغ/سنة) 583.725

كمية الرمل الناتجة سنويا (كغ/سنة) 1.580.130

كمية الرغوة الناتجة سنويا (كغ/سنة) 51.550

مجموع كمية النفايات الصلبة (كغ/سنة) 2.215.405

الصحي الرصف  مياه  ملعالجة  تريكوس   محطة 
بطريقة  بيولوجية متقدمة

 تقوم املحطة مبعالجة مياه الرصف الصحي القادمة اىل بحرية تريكوس والتي تزود مدينة إسطنبول مبياه الرشب وبالتايل تكون
 بحرية تريكوس محمية من التلوث . تتم معالجة مياه الرصف الصحي القادمة اىل املحطة باستخدام مصفات لفصل الفضالت
الصحي الرصف  التهوية إلمتام عملية معالجة  احواض  املوجودة يف  والبكرتيا  للطني  الالزم  االوكسجني  تأمني  يتم  منها.   الصلبة 
تعمل تهوية.  كيلو واط و2 عدد حوض   7.5 تهويتها  تهوية سطحية مساحة  بواسطة 4 مراوح  باألوكسجني  املاء  تزويد  يتم   . 
 املجمعات بنظام التعبئة والتفريغ حيث يتم نقل املاء املعالج يف أحواض التهوية اىل حاويات املاء النظيف ومن ثم نقله اىل

البحرية بواسطة مضخات غطاسة سعة كل منها 7.5  كيلو واط

 يتم جمع ومعالجة مياه الرصف الصحي القادم من كل مناطق اوسكودار، عمرانيه، كادكوي، مال تبه، التي تتدفق مبارشة اىل
البحر

مساحة جميع  من  املكونة  املساحة  من  الصحي  الرصف  مياه  جمع  ,يتم  سلبي  بشكل  االجتامعية  والحياة  البيئة  عىل   وتؤثر 
منطقة قايض

. كوي و 1.561 هكتار من منطقة عمرانية 1.454 هكتار من منطقة اوسكودار لتبلغ املساحة الكلية 11.353 هكتار
يتم تفريغ مياه الرصف الصحي املعالجة بواسطة انابيب تفريغ اىل عمق البحر األسود من مضيق الفوسفور بطول 2.308 م

وعمق 51.5 م بفضل وحدة تصميم املناظر الطبيعية ووحدة إزالة الرائحة واالوزون وال تسبب الرائحة أي رضر بيئي

ملياه األولية  للمعالجة  كوي(  قايض   (  محطة 
 الرصف الصحي
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2004 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل

640.000   السعة (م3/يوم)

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا (م3/سنة) 76.591.524

متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا (م3/يوم) 209.840

كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة سنويا
(كيلوواط/سنة) 

2.145.914

كمية النفايات الناتجة سنويا (كغ/سنة) 449.640

كمية الرمل الناتجة سنويا (كغ/سنة) 1.294.610

مجموع كمية النفايات الصلبة (كغ/سنة) 1.775.600

2009 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل

575.000   السعة (م3/يوم)

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا (م3/سنة) 22.810.566

متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا (م3/يوم) 62.495

 كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة سنويا
(كيلوواط/سنة)

3.049.246

كمية النفايات الناتجة سنويا (كغ/سنة) 93.950

كمية الرمل الناتجة سنويا (كغ/سنة) 290.150

مجموع كمية النفايات الصلبة (كغ/سنة) 391.550

بواسطة جداول املياه املوجودة يف كل من اوسكودار، عمرانية، تشمكوي، وبيكوز ملعاجة مياه الرصف الصحي املوجودة
يف رشيط الساحل بني )بيلريب ( )اناضولو حصار ( تم انشاء هذه املحطة لتكون العامل الرئييس لتغري الوجه الطبيعي

للمنطقة. يتم ضخ مياه الرصف الصحي املعالجة من حوض التحميل اىل التيار السفيل من املضيق املؤدي اىل البحر
األسود بطول انابيب 363 م وقطره 2172 ملم وعرشة موزعات قطر كل منها 500 ملم وعمقه 67- مرت  . بفضل

.وحدة تصميم املناظر الطبيعية ووحدة إزالة الرائحة باألوزون ال تسبب الرائحة أي رضر للبيئة

يتم معالجة مياه الرصف الصحي يف محطة باشكوي الواقعة بني جرس فاتح سلطان محمد و يوشا تبه من الجدول
الذي يجمع مياه الرصف الصحي يف كل من منطقة بيكوز، باشاباهجا، جاوش باىش وبفضل هذه املحطة

.وبفضل خطوط تفريغ البحر تم تغري الوجه طبيعة لهذه املنطقة وأيضا مضيق الفسفور
يتم امتصاص الهواء امللوث بواسطة فالتر اىل برج الغسيل يف اسفل الربج ويطلق اىل الهواء الجوي بعد تنقيته

. من نقطتني مختلفتني يف الربج
يتم تفريغ مياه املعالجة اىل التيارات السفلية ملضيق الباسفور بواسطة مخطخات عىل عمق 72 مرت وانابيب

بطول 454 مرت

ملياه األولية  للمعالجة   ( سو  (كوتشك   محطة 
الرصف الصحي

 محطة باشا كوي للمعالجة األولية ملياه الرصف
الصحي
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1992 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل

77.760   السعة (م3/يوم)

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا (م3/سنة) 14.522.414

متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا (م3/يوم) 39.787

 كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة سنويا
   (كيلوواط/سنة)

997.909

كمية النفايات الناتجة سنويا (كغ/سنة) 60.900

كمية الرمل الناتجة سنويا (كغ/سنة) 85.995

مجموع كمية النفايات الصلبة (كغ/سنة) 151.295

1997 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل

625.000   السعة (م3/يوم 

 كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا
(م3/سنة)

203.661.000

 متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا
(م3/يوم)

557.975

 كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة سنويا
(كيلوواط/سنة)

24.311.570

كمية النفايات الناتجة سنويا (كغ/سنة) 370.450

كمية الرمل الناتجة سنويا (كغ/سنة) 2.477.140

مجموع كمية النفايات الصلبة (كغ/سنة) 2.847.590

يف عام 1984 تم انشاء محطة اوسكودار لرفع مياه الرصف الصحي ملنطقة أوسكودار الواقعة يف الجزء
الشاميل الغريب ملضيق الفوسفور وملساحة 528.429 مرت مربع من محلة رومي محمد باشا كل من محطة
اوسكودار. ويف عام 1992 بدا بالعمل كمحطة أولية ملعالجة مياه الرصف الصحي باإلضافة اىل تفريغ املياه
املعالجة أعامق البحر .تقوم املحطة مبعالجة مياه الرصف املجمعة من كل من منطقة اوسكودار وبيلريب

وحيدر باشا واملنطة الواقعة ما بني حيدرباشا والطريق الرسيع . ويتم تفريغ مياه املعالجة عرب الخطوط الربية
اىل تيار يف قاع مضيق البوسفور بعمق 47 م وطول 275

ملياه األولية  للمعالجة  (اوسكودار)   محطة 
الرصف الصحي

ملياه األولية  للمعالجة  ليامن  بلطه   محطة 
الرصف الصحي

يف عام 1997 تم انشاء محطة بلطة ليامن ملعالجة مياه الرصف الصحي كمعالجة اوليةحيث يتم تجميعها بواسطة
مجمعات يف كل من كاغت هانه، يب اوغلو، شيشيل، بشيك تاش، ,ساره ير، وبعد ذلك يتم افراغ هذه املياه

 املعالجة بواسطة انابيب قطرها
مم تبعد عن الساحل مسافة 350 م وبعمق 70 م. يقوم هذا املرشوع الذي

يعد اهم خطوات مرشوع الخليج الشاميل الكبري مبنع تلوث مياه بحر مرمرة ومياه مناطقة الخليج وبذلك يوفر بيئة
. اكرث نظافة وصحة لسكان استنبول

2 X Ø1727
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2003 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل

354.000   السعة (م3/يوم)

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا (م3/سنة) 90.221.829

متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا (م3/يوم) 247.183

 كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة سنويا
   (كيلوواط/سنة)

5.937.923

كمية النفايات الناتجة سنويا (كغ/سنة) 127.140

كمية الرمل الناتجة سنويا (كغ/سنة) 401.630

مجموع كمية النفايات الصلبة (كغ/سنة) 528.770

1988 تاريخ الدخول يف حيز التشغيل

864.000   (السعة (م3/يوم)

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنويا (م3/سنة) 204.018.695

متوسط مياه الرصف الصحي املعالجة يوميا (م3/يوم) 558.955

 كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة سنويا
(كيلوواط/سنة)

19.047.579

كمية النفايات الناتجة سنويا (كغ/سنة) 259.950

كمية الرمل الناتجة سنويا (كغ/سنة) 4.539.850

كمية الرغوة الناتجة سنويا (كغ/سنة) 72.400

مجموع كمية النفايات الصلبة (كغ/سنة) 4.872.200

األولية للمعالجة  تشكامجة  كوتشوك   محطة 
ملياه الرصف الصحي

تقوم محطة كووتشيك شكمجة باملعالجة األولية ملياه الرصف الصحي ويتم جمع هذه املياه من املناطق السكنية
املمتدة عىل 3.825 هكتار يف كل من منطقة كوتشيك شكمجة بأكملها ومساحة 1.135 هكتار من منطقة بكركوي

ومساحة 1.180 هكتار من منطقة افجالر حيث يتم جمع مياه الرصف الصحي بواسطة مجمعات موجودة عىل طول
خط الساحل الواصل بني امريل ويشل كوي بطول 12.5 كم وبذلك تتم حامية بحرية كوتشك شكمجة من التلوث

 محطة يني كابه للمعالجة األولية ملياه الرصف
الصحي

يف عام 1988 تم انشاء محطة يني كايب للمعالجة األولية ملياه الرصف الصحي بهدف تنظيف الخليج وإزالة مياه الرصف
الصحي من القرن الذهبي وهي اول محطة انشأت يف اسطنبول ملعالجة مياه الرصف الصحي الذي هو جزء من مرشوع

انشاء قنوات يف منطقة الخليج الجنويب. يقدم مرشوع قنوات الرصف املنشأ يف منطقة الخليج خدمات ألربع ماليني شخص
يعيشون يف مساحة 15 الف هكتار جنوب وغرب الخليج وكل من مناطق بكركوي، غنغوران ، اسنلر ، بريم باشا ، كش

. كوي ، أيوب سلطان ، عيل بيه ، زيتني بورنو ، فاتح ، أمني أونو
كام يشمل مرشوع الخليج الجنويب تنظيف القرن الذهبي حيث يتم جمع مياه الرصف الصحي التي تم القائها اىل القرن الذهبي

بواسطة مجمعات توجد جنوب شامل الخليج ونقلها اىل محطات املعالجة األولية ملنع تلوث مياه الخليج
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الرسم البياين لتدفق نظام املفاعل
الغشايئ الحيوي

MBR مخرج الطني النشط مخرج األنظمة التقليدية

مقارنة املياه املأخوذة من مخرج النظام
التقليدي ونظام

البيولوجية املتقدمة ملياه  ت( تجديد محطة أغوا للمعالجة 
الرصف

الصحي بتكنولوجيا األغشية                      )املحلية(

)Membran( تنقية الفلرتة باستخدام األغشية )ث
يف نظام معالجة مياه الرصف الصحي بيولوجيا تتم معالجة مياه الرصف

اسم عليها  يطلق  التي  املياه  معالجة  يف  دقيقة  احياء  باستخدام   الصحي 
"الطني

النشط" وبعد اكتامل عملية املعالجة يجب فصل الطني الفعال من املاء ,تتم
عمليات الفصل يف محطات الفصل البيولوجية التقليدية عن طريق صهاريج

الرتسيب بينام يف املحطات التي تستخدم تقنية املفاعل الغشايئ الحيوي
(MBR) .

تتم عملية الفصل عن طريق فالتر مزدوجة بأغشية .تتكون انظمة املفاعل

(MBR) الغشايئ الحيوي 
من خزان بيولوجي وخزان غشايئ اثناء عملية

اذابة املواد العضوية والخزان البيولوجي تتم تنقية املياه يف الخزان
العشوايئ املؤلف من اغشية منربان يبلغ اقطارها 0.05 ميكرون وتتمتع

.بجودة فصل عالية

(MBR) مبا أن طرق 
تحتاج إىل تركيز طني عايل للعمل فإنها تستهلك

مساحة أقل بثالث أضعاف من طرق الفصل التقليدية

(MBR) املياه املعالجة باستخدام طرق 
تكون بجودة عالية بحيث يسمح

بإفراغها يف مياه البحريات واالنهار دون أي تصفية إضافية . وبفضل هذه
التقنية أصبح بإمكان إزالة البكرتيا والجراثيم والفريوسات واالوساخ العضوية

يف املياه بنسبة عالية وهكذا تستخدم املياه املعالجة ألغراض مثل سقاية
.املزروعات

ج( الخطط املستقبلية إلنتاج األغشية محليا

خربة و  تقنيا  متطورة  معدات  اىل  نحتاج  الفلرتة  أغشية  صناعة  أجل   من 
ومهارات

عالية يف اإلنتاج. يف عام 2011 و بأيادي محلية بدأت عمليات البحث والتطوير
لنامذج املمربانات األولية و اعتبارا من 2016 بدات عمليات اإلنتاج والتصنيع

. بايدي محلية

مع دخول خط اإلنتاج املحيل انترش استخدامها عىل نطاق واسع بعد ان كان
. محدودا بسبب الكلفة املادية الباهظة لها

املستقبل يف  التقنية  هذه  استخدام  بدراسة  حاليا  اسطنبول  بلدية   تقوم 
القريب

بعمليات التعديل يف كل من محطات كومرلك، كروان ساراي، باشا كوي
ملعالجة مياه الرصف الصحي بطريقة بيولوجية متقدمة مع استخدام نظام

املمربان

Membran
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الرصف مياه  معالجة  محطات  وصيانة  تطوير  فعاليات   ح( 
الصحي

مرشوع نظام إدارة األداء واملوجودات
تم البدء يف ارشفة و جدولة محطات معالجة مياه الرصف الصحي عن

طريق برامج الكرتونية وذلك لتسجيل املعدات املوجودة واعداد جداول
الصيانة الدورية و القيام بعمليات الجرد وتتبع سري العمل واعداد التقارير

. والتحاليل لتقدميها لخدمة املواد البرشية
تم تطبيق نظام التسجيل يف كل من محطة توزال، اتاكوي، باشاكوي، بويك

ومحطة الصحي  الرصف  ملياه  املتقدمة  البيولوجية  للمعالجة   تشكمجه، 
زكرياكوي

كوي، كادي  كابه،  يني  ومحطة  بيولوجيا  الصحي  الرصف  مياه   ملعالجة 
كوتشوك

الرصف ملياه  األولية  للمعالجة  باشاكوي  اسكودار،  صو،  كتشك   تشكمجه، 
الصحي

وتم املحطة  نظام  معلومات  شبكة  يف  املعدات  جميع  تسجيل  يتم   حيث 
إعداد

. جداول الصيانة وسجلت يف النظام
يتم تسجيل جميع أوامر العمل للمرافق يف املحطة حيث قمنا بكافة

،االستعدادات لبداية تطبيق هذا النظام يف كل من محطة امباريل، سيلفري
تشنتا، سليم باشا، تريكوس ملعالجة مياه الرصف الصحي املتقدمة بيولوحيا و

يجري حاليا وضع جداول زمنية لصيانة هذه املرافق و العمل يف كل من
- - محطات ريفا شييل آغوا. أيضا يف وحدة املوارد البرشية تم ادخال معلومات

موظف و هذه املعلومات تشمل أسامء املوظفني و خرباتهم و كافة 872
. املعلومات املتعلقة بهم من خالل هذه الشبكة

 مزايا املرشوع :
تامني تنسيق املوافقة والتدقيق تلقائيا عىل جودة ونوع األجهزة و

 الوحدات التي سيتم رشاءها للمحطة
تامني املوافقة و اختيار الرشكات التي تقوم بالعناية و صيانة األجهزة

 التي تم رشاءها
متابعة خطط الصيانة الدورية املقدمة من رشكة املقاولة املسؤولة عن

الصيانة مع إدارة الرشكة
القيام بعمليات الجرد للموجودات والقيام بكافة أنواع التقارير الالزمة

لذلك
وضع معاير بني املحطات و جمع املعلومات املنتظمة الستخدامها يف

املناقصات الجديدة

بعد تحميل بيانات املوارد البرشية عىل هذا النظام نكون قادرين عى
 متابعة املوظفني و تعينهم ومراقبة أداء سري العمل

عند إعطاء امر لهذا النظام التباع قواعد السالمة املهنية يقوم النظام
بشكل تلقايئ بتحديد املخاطر و تحديد أساليب الوقاية لدرء هذه

املخاطر باإلضافة لرصد تدابري الصحة و السالمة الواجب اتباعها
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 الجدول 3.24 مياه الصرف الصحي والمياه المكتسبة وفقا
للسنوات

سنوات
املاء املكتسب

م3 /يوم م3 /سنة

2013 76.287 27.844.755
2014 82.376 30.048.892
2015 58.731 21.437.142
2016 70.089 25.652.614
2017 69.262 25.280.487

املاء املكتسب من معالجة مياه الرصف  3.4.2.3.3 
الصحي

بيولوجيا املتقدمة  املعالجة  محطات  يف  الصحي  الرصف  مياه  معالجة   تتم 
بحيث

تصبح غري ضارة للبيئة وتصل اىل الجودة التي متكنا من استخدامها يف سقاية
الحدائق ويف الصناعات بعد مرورها بعمليات الفلرتة والتعقيم وبهذه العملية

نكون قد حققنا تكلفة اقل واستخدام امثل للموارد املائية

 الجدول 3.25 عدد العينات والمقاييس التي تمت دراستها
 في عام 2017

 نوع
العينة القسم الذي أخذ العينة  عدد

العينات
عدد

املقاييس

ية
اع

صن
ف 

رص
ه 

يا
م

املياه احواض  حامية  مديرية   فرع 
يف الصحي  الرصف  مياه    ومراقبة 

القسم األوريب

1.487 10.599

املياه احواض  حامية  مديرية   فرع 
يف الصحي  الرصف  مياه   ومراقبة 

القسم االسيوي

1.629 14.129

قسم حامية احواض دوزجا- ملن 98 724

تحاليل خاصة 40 108

فروع  أخرى 1.368 10.697

المجموع 4.622 36.257

ل-
او

جد
 ال

ت
ريا

ح
لب

ا

1.846 فرع مديرية مخترب مياه الرصف 52.665

اللجنة البيئية  للمحافظة 89 543

المجموع 1.935 53.208
المجموع العام 6.557 89.465

 3.4.2.3.5 5فعاليات صيانة منشئات مياه        
الرصف الصحي

 ضمن نطاق اعامل الصيانة و إعادة التأهيل  وتنفيذ اعامل الصيانة واإلصالح
، االقنية  و  االمطار  مياه  خطوط  تأهيل  و  تنظيف  و  املجمعات   وتنظيف 
 واصالح و صيانة الشبكات ومصايف الرمال والحجارة و من ضمن مهامنا دراسة
 وإيجاد الحلول للروائح املنبعثة من املجمعات ومياه الرصف الصحي وجداول
 املياه باإلضافة اىل اجراء فحوصات دورية لجميع املحطات املوجودة يف نطاق
املرافق حاجات  لسد  السنوية  املعدات  وتوفري  النقص  وتعويض   الخدمة 
 السنوية. توفري االحتياجات السنوية لجميع املحطات بني األجهزة واملعدات
التأهيل وإعادة  والتجديد  الصيانة  بأعامل  والقيام  الصيانة  برامج   وتجهيز 

.لضامن عمل الشبكة عىل مدار 24 ساعة

 الجدول 3.26 معلومات صيانة شبكات )إلى حد 700 مم(
مياه الصرف الصحي في عام 2017

الفعاليات الوحدة الكمية

إصالح وتجديد القنوات مرت 140.982

الحفر البقعوي عدد 44.613

الخطوط الفرعية 200 مم مرت 181.164

تنظيف فتحات التهوية عدد 6.107

رفع فتحات التهوية عدد 14.068

تسليك الروابط املسدودة عدد 159.494

تسليك القنوات املسدودة عدد 46.774

مرت مكعب التنظيف عرب مركبة الشفط 1.847.132

عدد تجديد أغطية الفتحات 12.495

 تصوير القنوات الرئيسية للرصف الصحي
وقنوات مياه االمطار

مرت 1.709.063

3.4.2.3.4 فعاليات مخترب رصف الصحي
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شهادة اإلعتامد ووثيقة الكفاءة يف القياس البيئي والتحليل

مخترب مياه الرصف الصحي

مدة اصالح األعطال الوحدة الكمية

الصحي الرصف  انابيب  وتغليف   تجديد 
دون حفر

مرت 4.770

حلها خالل تم  التي  الشبكة  اعطال   عدد 
8 ساعات

189.856 عدد

حلها استغرق  التي  الشبكة  اعطال   عدد 
ما بني 24-8 ساعة

عدد 11.342

حلها يستغرق  التي  الشبكة  اعطال   عدد 
اكرث من 24 ساعة

عدد 4.342

 نسبة اعطال الشبكة التي يتم حلها خالل
8 ساعات

نسبة مئوية 92,36

 نسبة اعطال الشبكة التي يستغرق حلها
من 8 اىل 24 ساعة

نسبة مئوية 5,52

 نسبة اعطال الشبكة التي يستغرق حلها
اكرث من 24 ساعة

نسبة مئوية 2,12

ب ( توسيع نطاق اعتامد مختربات مياه الرصف الصحي

 يف ضوء أحدث التقنيات املستخدمة يف املختربات الوطنية والدولية ملختربات
 مياه الرصف الصحي ومن خالل مواكبة هذه التقنيات املستخدمة يف تحديد
من العاملية  للمواصفات  مطابق  كمخترب  اعتامدنا  تم  الصحي  الرصف   مياه 
االعتامد عام 2007 حصلنا عىل  توركاك. ويف   – الرتكية  اإلعتامد   قبل مؤسسة 
 17025 املوافق عىل معيار "الرشوط العامة لكفائة املختربات يف دقة التجارب
بتم كام  سنويا  التدقيق  عمليات  اجراء  يتم  النطاق  هذا  ضمن   واملعايرة". 
للمعايري مطابقة  شهادة  عىل  للحصول  سنوات   4 كل  العمليات  هذه   إعادة 
 ولنتيجة عملية املراقبة و التدقيق التي أجريت يف ديسيمرب عام 2016 متكنا
 من الحصول عىل إعتامد ألجل 40 مقياس يف نطاق املاء، الرصف الصحي ومياه

.البحار و نهدف اىل رفع هذا العدد يف املقاييس اىل 48 بحلول عام 2018

عام  مايو  العمراين يف  التخطيط  و  البيئة  وزارة  أجرته  التي  للتدقيق   نتيجة 
 2017 تم  الحصول عىل "وثيقة الكفاءة يف القياس البيئي والتحليل" املصادق

عليها من قبل مؤسسة اإلعتامد الرتكية
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الجدول 3.26 فعاليات تنظيف مجمعات الصرف )700 وما فوق( الصحي والجداول ومصافي الرمل لعام 2017

املنطقة
تنظيف الجداول تنظيف الجمعات تنظيف مصايف الرمل

 )m(الطول )m³(  الكمية )m( الطول )m³(  الكمية )m( الطول )m³(  الكمية

آسيا 52.200 32.595 72.230 2.021 - 28.798

137.468 أوروبا 823.129 140.935 14.284 - 23.345

المجموع 189.668 855.724 213.165 16.305 - 52.143

عملية تنظيف منفذ جدول ساريري آياز آغا

 جدول كاغت هانة جندرة – غوك ترك

جدول ضامالرجا سيليفري

عمليات تنظيف
الجداول



121

20
17

ت 
يا

عال
لف

 ا
ير

قر
ت

3.4.2.3.6  فعاليات الحامية املهبطية )الكاثودية( ملنشئات الرصف الصحي
 جميع محطات الرصف الصحي وانابيب التفريغ البحرية املوجودة ضمن نطاق خدمتنا محمية ضد الصدأ والتأكل بواسطة نظام الحامية املهبطية (الكاثودية).

.يتوفر يف جميع الخطوط التي يطبق فيها الحامية الكاثودية معايري الحامية الكاثودية

3.4.2.3.7 تحديد ومراقبة مياه الرصف الصحي الناتجة عن املنشئات الصناعية   
 يتم تنفيذ اعامل التفتيش والكشف واملراقبة ملنشئات الصناعية يف محطات الرصف الصحي بشكل مستمر وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية حول تفريغ مياه

. الرصف الصحي

الناتجة عن املنشئات الصناعية يتم اخذ التدابري واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الرشكات التي ال تلتزم مبعالجة مياه الرصف ضمن  بالنسبة ملياه الرصف 
 املنشآت الصناعية. بنفس الشكل أيضا يتم اخذ عينات من مياه الرصف الصحي بشكل دوري تأخذه الرشكات يتم مراقبتها وطبقا لنتائج التحليل يتم اتباع
تقييم بعد  تتم  الصناعية  املنشآت  ترخيص  للحصول عىل  بالنسبة  اما  الرصف.  مياه  معالة  بدل  ودفع  واالغالق،  التحذير،  مثل  بحقهم  القانونية   اإلجراءات 

.""مراجعة وثيقة إذن التفريغ" و "مراجعة الرؤية يف رخصة املنشأت الغري صحية

الجدول 3.27 فعاليات الرقابة في عام 2017 لمياه الصرف الصحي الصناعي
املنطقة عدد املنشأت التي تم تدقيقها عدد العينات املأخوذة  عدد الرشكات التي تم الكشف نها

جديدا

6.223  اسيا 1.484 488

9.345  اوروبا 1.422 802

947 حوض ملن 97 80

16.515 المجموع 3.003 1.370

 تفرز مياه الرصف الصحي الصناعية يف املنطقة األوروبية من 3.852 رشكة لغزارة مقدارها 27.600 مرتمكعب/ اليوم. 931 رشكة منها متتلك نظام معالجة رصف
 صحي (خارج املعالجات املشرتكة) وتم اخطار 69 منها التخاذ إجراءات املناسبة ملعالجة هذه املياه وهذه الرشكات التي ال تحتاج اىل نظام معالجة مياه رصف
 صحي وفقا للقانون املعني فيبلغ عددها 2.255، و422 منها متتلك نظام معالجة يف املصنع و 175 أخرى تنقل مياه الرصف الصناعي للمعالجة ويتم تفريغ
 ما يقارب 46 مرت مكعب / اليوم من مياه الرصف الحائزة عىل معايري القوانني املعنية يف مياه البحر، ويتم العمل من أجل اخذ التدابري الالزمة من أجل 558

.مرت مكعب / يوم من مياه الرصف الصناعية

 يف احصائيات املنطقة االوربية وفقا ملخلفات الرصف الصناعية تحتل املنشئات املرتبطة بالصناعات البرتولية املرتبة األوىل بـ 1.280 رشكة (محطات الوقود،
 غسل السيارات داخليا وخارجيا) تليها منشئات صناعة النسيج بـ 742 رشكة. عندما يتم ترتيب الرشكات وفقا لغزارة مياه الرصف الصحي فان قطاع النسيج

.تأخذ املرتبة األوىل مبعدل 12.581 مرت مكعب / اليوم يليه قطاع املعادن واألغذية عىل التوايل

 الرسم البياين 3.7 توزع املنشأت التي تفرز مياه رصف
 صحي صناعي يف منطقة إسطنبول االوربية تبعا للقطاعات

 الرسم البياين 3.8 توزع غزارة مياه الرصف الصحي
                     الصناعية يف منطقة إسطنبول االوربية تبعا للقطاعات
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 الرسم البياين 3.9 توزع املنشأت التي تفرز مياه رصف
 صحي صناعي يف منطقة إسطنبول اآلسيوية تبعا

 للقطاعات

 الرسم البياين 3.10 توزع غزارة مياه الرصف الصحي
                     الصناعية يف منطقة إسطنبول اآلسيوية تبعا للقطاعات

 تنتج مياه الرصف الصحي الصناعية يف املنطقة األوروبية من 2.236 رشكة وبغزارة مقدارها 31.340 مرت مكعب /يوم. 282 منها متتلك نظام معالجة رصف
املعنية للقوانني  التي ال نحتاج اىل نظام معالجة رصف صحي وفقا  اما الرشكات  املياه،  املناسبة ملعالجة هذه  25 منها التخاذ اإلجراءات   صحي وتم اخطار 
 فعددها 1.408 رشكة، 340 منها متتلك نظام معالجة داخيل يف املصنع و 72 أخرى تقوم بعملية نقل مياه  الرصف الصناعي. ويتم تفريغ ما يقارب 31.325
 مرت مكعب/ اليوم بعد معالجتها ووصولها إىل القيم املطلوبة ، ويتم العمل عىل اخذ التدابري االزمة من أجل منع تفريع  15 مرت مكعب / اليوم من مخلفات

.مياه الرصف الصحي الصناعية
بـ847 رشكة األوىل  املرتبة  البرتولية  بالصناعة  املرتبطة  املنشئات  تفرز مياه رصف صناعي تحتل  التي  املنشأت  االسيوية ووفقا لعدد  املنطقة   يف احصائيات 

الرصف مياه  لغزارة  وفقا  الرشكات  لرتتيب  بالنسبة  أما  منشأة   464 بـ  املعدنية  الصناعة  منشأت  تليها  داخليا وخارجيا)،  السيارات  الوقود، غسل   (محطات 
.الصناعي فان رشكات صناعة الجلود تحتل املرتبة األوىل مبقدار 13.746 مرت مكعب/اليوم

.يتم عن طريق نظام املتابعة عن بعد مراقبة خاصية مياه الرصف الصناعي عند مخارج شبكات للمناطق الصناعية املوجودة يف الشطر اآلسيوي
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 الرسم البياين 3.11 توزع املنشأت التي تفرز مياه رصف
 صحي صناعي يف حوض َملَن تبعا للقطاعات

 الرسم البياين 3.12 توزع غزارة مياه الرصف الصحي
                     الصناعية يف حوض َملَن تبعا للقطاعات

 عدد املنشأت التي تفرز مياه رصف صناعي يف حوض ملن تحتل املنشئات املرتبطة بالصناعة الغذائية املرتبة األوىل بـ 286 رشكة تليها املنشأت البرتولية بـ229
 رشكة (محطات الوقود، غسل السيارات داخليا وخارجيا)، أما بالنسبة لرتتيب الرشكات وفقا لغزارة مياه الرصف الصناعي فان رشكات الصناعات الغذائية تحتل

.املرتبة األوىل مبعدل قدره 2.733 مرتمكعب/ اليوم

الجدول 3.28 عدد مراجعات وثيقة إذن التفريغ ورخص المنشأت الغير صحية
اسم املنطقة  عدد وثائق أذون التفريغ عدد الرخص

املعطاة عدد طلبات املنع من العمل عدد طلبات تصوير قنوات

اوروبا 490 394 204 279

اسيا 272 182 67 12

المجموع 762 576 271 291
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3.4.3.1 خدمة املشرتكني

3.4.3.1.1  فعاليات االشرتاك
 

 أ( إجراءات االشرتاك التي ميكن القيام بها من مديريات إسيك
الفرعية

   -تجديد العقد  
-إلغاء العقد  
-معامالت استعادة األموال  
-الفواتري واألقساط  
-فتح وإغالق مؤقت  
املعلومات   تصحيح  البيان،  و  الطلب  بواسطة       االعرتاضات 

وتحديثها
-تغيري االسم الذي ال يتطلب البحث واالكتشاف  

IBAN تحويل قيمة الضامن إىل رقم حساب -
يف حالة املراجعة

-العدادات الذكية ومعامالت التداول الرسمية  

  أنشأت إسيك مديريات فرعية يف املقاطعة تعمل مببدأ الخدمة يف املوقع للمشرتكني مع استجابة رسيعة لتطلعات املقيمني يف اسطنبول فيام يتعلق بخدمات
.املياه

 ميكن القيام بإجراءات االشرتاك يف عناوين مختلفة يف جميع املكاتب الفرعية.
سيام ال  الفروع،  جميع  يف  املهمة  االشرتاك  إجراءات  مبعظم  القيام   وميكن 
وسيكون لهم  فرعي  مكتب  أقرب  مراجعة  بإمكانهم  تعمل  التي   العائالت 
اإلقامة مشكلة  من  يعانون  الذين  املشرتكيني  لطلب  تلبية  و  كافيا.   ذلك 
 والعمل يف مكانيني مختلفيني تم إنشاء تطبيق إسيك الذي قىض عىل مشكلة
 املواصالت و ضياع املجهود. باإلضافة إىل ذلك، ميكن القيام بجميع االشرتاكات

.املتعلقة بالدوائر الرسمية للبلديات حلها يف جميع مكاتب إسيك

ب( أساس إدارة خدمات املشرتكني

ت ( شعبة إسيك اإللكرتونية

إجراء من  إسطنبول  سكان  يتمكن  حتى  اإللكرتوين  إسيك  فرع  إعداد  تم 
إىل  الذهاب  دون  وآمنة  بسيطة  بطريقة  بـإسيك  املتعلقة   املعامالت 
شعبة توفر  و  عملها.  بساعات  االلتزام  ودون  الفعلية  الخدمة   نقاط 
ومعلومات املياه،  فاتورة  بإجراءات  القيام  اإلنرتنت  عرب  اإللكرتونية   إسيك 
وحساب اإللكرتونية،  الفاتورة  وعضوية  الفاتورة،  ودفع  عام،  آلخر   الفواتري 
العقد الفاتورة، وخدمات  االعرتاضات عىل  و  املياه،  وفًقا الستخدام  .الفاتورة 

ث ( معامالت شعبة إسيك اإللكرتونية
االقرتاحات-إلكرتونيا 
املستحقات-إلكرتونيا  استفسار 
حساب الفاتورة-إلكرتونيا 
تحديث الرقم الوطني-إلكرتونيا 
الفاتورة-إلكرتونيا  استفسار 
فاتورة الكرتونية-إلكرتونيا 
العضوية-إلكرتونيا 
االعرتاضات-إلكرتونيا 
التحصيالت-إلكرتونيا 
 األعطال-إلكرتونيا 
ترسيب املياه-إلكرتونيا 

العقد-إلكرتونيا 

(SMS) رسالة قصرية-إلكرتونيا 

 ج ( معامالت إسيك عرب بوابة الدولة اإللكرتونية

الخدمات من  متعددة  مجاالت  يف  الخدمات  من  العديد  إسيك   تقدم 
الربتوكول ومع  الفواتري.  لتحصيل  تطبيق جديد  بتفعيل  وبدأت   للمشرتكني، 

(Türksat) املوقع بني إسكيو مؤسسة خدمات األقامر الصناعية 

(BKM)  ومع مركز البطاقات البنيك
بفضله  االلكرتونية.و  الدولة  بوابة  عرب  الفاتورة  تحصيل  نظام  تفعيل   تم 
يستطيع املشرتكيني سداد فواتريهم عن طريق تطبيق بوابة الدولة االلكرتونية

اإلدارة
من املوقع 

(الالمركزية)

اإلدارة
من املوقع 
(املركزية)

اإلدارة
من املوقع 
(املركزية)

اإلدارة
من املوقع 
(املركزية)

ذكي

سريع

مريح

عادل

مستديم

في المتناول

 مفتوح
وشفاف

 قابل
 للوصول

 رضا
املواطن
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الجدول 3.29 عمليات االشتراك
العملية عدد العمليات

مياه جديدة 21.339

املاء الجديد - العمود 8.086

ملحقات املرافق 52.787

تجديد 301.886

املاء املترسب 10.822

فصل املرافق 134.991

تغيري االسم 189.285

إغالق مؤقت 181

فتح اإلغالق املؤقت 335

طلب اإللغاء 328.358

إلغاء مرافق 47.851

اإللغاء بسبب الديون 30.064

توسيع قطر الفرع 2.227

نقل عداد 110

نقل طريق فرعي 199

187 إالغاء جامعي

إدخال جامعي 44

المجموع 1.128.752

 الجدول 3.30 عدد المشتركين النشطين
حسب السنوات

السنة عدد املشرتكيني

2014 5.753.966
2015 5.939.062
2016 6.101.133
2017  6.303.040

أمنا أكرث  و  أرسع  بشكل  الفواتري  دفع  خدمة  إسيك  تقدم  ذلك،  إىل   اإلضافة 

 ملشرتكيها باستخدام نظام الحامية ثاليث األبعاد
.عن طريق وضع الرمز املربع عىل الفواتري

ح ( خدمات إسيك التي تقدمها عرب بوابة الدولة اإللكرتونية

طلب اشرتاك جديد
طلب إلغاء اشرتاك

طلب اشرتاك مخفض
تعقيب الطلب و إلغائه
 دفع مستحقات االشرتاك

تقرير تحاليل املياه
نسب امتالء السدود

االستعالم عن معلومات املشرتك
 معلومات عن األعطال و الصيانة
 االستعالم عن معلومات الفاتورة

دفع الفاتورة

خ (خدمات إسيك  املتنقلة

 ميكن القيام بجميع إجراءات االشرتاك إلسيك عن طريق االنرتنت عىل مدار 24
 ساعة طوال أيام األسبوع، وسيقوم فريق إسيك املتنقل بالذهاب إىل العنوان

.املشار إليه يف الطلب للقيام باألعامل الالزمة لفتح املياه لالستخدام

العقد، وتجديد  للمياه،  األوىل  للمرة  االشرتاك  مثل  االشرتاك  إجراءات   جميع 
االشرتاك إالغاء  و  آخر،  عنوان  إىل  الحايل  االشرتاك  عنوان  ونقل  االسم،   وتغري 
 ميكن القيام بها بكل سهولة عن طريق شعبة االنرتنت. بعد هذه اإلجراءات
 سيقوم موظف إسيك املتنقل بالذهاب إىل عنوان االشرتاك و تتمة اإلجراءات
 من أجل فتح املياه لالستخدام. و يكمن أن تظهر رسوم االشرتاك عىل فواتري

.املياه ضمن التطبيق عىل االنرتنت أو ميكن تسديدها عىل أقساط

حسابهم يف  الضامن  إيداع  يتم  اشرتاكهم،  بإلغاء  يقومون  للذين   بالنسبة 
IBAN البنيك برقم 

ويتم إرسال معلومات الدفع إىل الهواتف املحمولة عرب الرسائل القصرية ،

د ( عمليات االشرتاك

قبل من   2017 عام  يف  املنفذة  االشرتاك  اجراءات  األسفل  الجدول  يف   يوجد 
وصفحة االلكرتونية،  الدولة  بوابة  وتطبيق  للمناطق،  الفرعية   املديريات 

إسيك عىل الويب وتطبيقها االلكرتوين

عدد املشرتكني النشطني يف عام 2017 هو 6.303.040

(3D Secure)

 إسكي األولى في القيام عبر

 بتحصيل الفواتير من بين
إدارات المياه في تركيا



128

III.ت
م الفعاليا

ت وتقيي
 معلوما

 الجدول 3.31 كمية المياه الممنوحة للمدينة بالمتر
المكعب و كمية االستحقاقات منها في عام 2017
املياه املمنوحة للمدينة  1.020.641.179

املياه املفوترة 674.083.626

مياه بدون أجور 8.363.550

عداد ذو بطاقة 77.295.936

املياه املترسبة 244.782

صهاريج (حميدية) 84.402

األعطال و اإلخالء 19.629.482

املياه التي تم التحقق منها 779.701.778

عمليات العدادات التي تم القيام بها الكمية (عدد)

عدد العدادات املعطلة التي تم تغريها 126.561

تم التي  سنوات   10 عمرها  املتجاوز  العدادات   عدد 
تغريها

375.139

مجموع العدادات التي تم تغيرها 501.700

3.4.3.1.2  قياس استهالك املياه والتقييم
 يتم تسجيل استهالك املياه من االشرتاكات وإعداد فواتريها عن طريق قراءة

العدادات شهريا عن طريق اإلنرتنت (إلكرتونيا).  إ

 أ (  كمية املياه املمنوحة للمدينة ومقدار ما تم أخذ بدله

 الرسم البياين 3.13 كمية املياه املمنوحة للمدينة و كمية االستحقاقات املأخوذة منها حسب

ت ( مرشوع القراءة املشرتكة
 من أجل استخدام املوارد العامة بشكل فعال، يتم تطوير مشاريع  تهدف إىل العمل سويا يف األعامل املشرتكة املشابهة بني املديريات العامة إلسيك و رشكة
 الغاز الطبيعي إلسطنبول (إيغداش) التابعة لبلدية إسطنبول الكربى. وبسبب تشابه نوعية محتوى األعامل بني دوائرنا و املديرية العامة رشكة الغاز الطبيعي
 يف إسطنبول إيغداش  من قراءة للعدادات، وفتحها وإغالقها، إلخ. تم اعتامد اسرتاتيجية توحيد الجهود بني املؤسستني التابعتني لبلدية اسطنبول الكربى للعمل

سويا يف األعامل املشابهة من أجل موارد عامة أكرث فعالية و اقتصادية. وضمن نطاق مرشوع القراءة املشرتك املعد لهذا الغرض؛
 

أ ) تم تشكيل فريق مرشوع يتكون من إداريني إسيك و إيغداش وذلك تحت تنسيق من إسيك
.ب ) تحليل بيانات عناوين املشرتكني يف إسيك و إيغداش

.ت ) تم إجراء تطابقات عنوان املشرتكيني بني إسيك-إيغداش

(GIS) ث )تم إنشاء مناطق قراءة مشرتكة من خالل نظام املعلومات الجغرافية
ج ) تم إعداد برنامج الكمبيوتر املطلوب للقراءة املشرتكة بواسطة إسيك

.ح ) تم تعيني منسق إسيك كإداري إلدارة العمليات

.خ ) سيتم قراءة 5.272.633 عداد مياه من إسيك و 4.768.091 عداد غاز الطبيعي من إيغداش بشكل مشرتك

ب ( فعاليات تغري العداد

بهدف جعل عملية استهالك املياه أكرث دقة وحساسية يتم تغري العدادات
.املعطلة أو العدادات التي تجاوز عمرها العرش سنوات 
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 الجدول 3.32 الطلبات المقدمة ضمن نطاق حق
الحصول المعلومات

 عدد الطلبات النوع

مكتب اتصاالت رئاسة الجمهورية 852

مكتب اتصاالت رئاسة الوزراء 3.533

قانون حق الحصول عىل املعلومات 1.647

المجموع 6.032

 ضمن نشاطات العالقات العامة يسجل مركز االتصال لدينا طلبات األعطال

الشخص ليوجه   24/7 مدار  عىل  بعمالئنا  الخاصة  واملعلومات   والشكاوى 

 املعني مع رقم هاتف 185  يف جميع أنحاء اسطنبول. يتم قياس رضا العمالء
 و أخذ شكاويهم و آرائهم من خالل مركز االتصال لدينا أو االستبيانات وجًها

.لوجه

و الفوتوغرايف  والتصوير  الكتابة  و  الشعر  يف  املسابقات  تنظيم  خالل   من 
 الرسم يف املدارس ضمن إطار الربوتوكول املوقّع بني مديرية الرتبية الوطنية يف
 مدينة إسطنبول و إسيك يتم توعية الطالب حول املياه. تقوم إسيك، بالتعاون
اسم تحت  اسطنبول  ملدينة  الوطنية  الرتبية  ومديرية  اسطنبول  إدارة   مع 
مبا املدارس  يف  تعليمية  وندوات  رحالت  بتنظيم  املياه"  استخدام  يف   "الوعي 
 يسمى "الرحالت والندوات التوعوية يف استخدام املياه ". يتم تنظيم األنشطة
زيادة بغرض  املدارس  واملسارح يف  األنفاق  التسوق ومحطات مرتو  مراكز   يف 

.الوعي باستخدام املياه

للمعلومات ذو الوصول  الحق يف  قانون  القانونية و من خالل  املدة   وضمن 

مكتب من  املقدمة  الطلبات  عىل  إدارتنا  قبل  من  اإلجابة  يتم   4982  الرقم 

(CİMER) اتصاالت رئاسة الجمهورية

.(BİMER)ومكتب اتصاالت رئاسة الوزراء

 

 أ ( فعاليات مركز االتصال

املعلومات وطلبات  والشكاوى  األعطال  بتسجيل  لدينا  االتصال  مركز   يقوم 
 الخاصة بعمالئنا ويوجهها للمكاتب املعنية. كام يوفر هذا النظام عند طلب
 املشرتكيني فرصة ملعرفة ودفع الديون الجديدة. باإلضافة إىل ذلك، يتم أيًضا
 تسجيل املقابالت وتقييم جودتها. و باالعتامد عىل التغذية الراجعة يتم الرد
 عىل شكاوى املشرتكيني و حل مشاكلهم و معرفة مدى رضاهم عن خدمات

إسيك

قام مكاملة.   5.358.905 مجموعه  ما  تلقي  تم   ،2017 عام  يف  االتصال    مركز 

 56% من املتصلني بإنهاء املكاملة عرب الرد اآليل و 43% اتصلوا مبمثل العميل
هو املكاملات  تغطية  معدل  وكان  مشاكل.  عن  أبلغوا  أو  معلومات   وتلقوا 

%93

 ويتم اإلعالم بالتغذية الرجعية من قبل مكاتبنا الفرعية عن طلبات األعطال

عملية  76.622 إجاميل  تقديم  تم  إيجايب.  بشكل  التي متت  اإلصالح   وأعامل 

تغذية رجعية يف عام 2017، مبعدل رضا عمالء بلغ %89

 ت ( املوقع اإللكرتوين إلسيك

(www.iski.gov.tr) تستخدم إسيك املوقع االلكرتوين 
واألنشطة، املؤسسة،  هيكل  حول  معلومات  عىل  تحتوي  إلكرتونية   كمنصة 

.ومشاريع املسؤولية االجتامعية وتتقاسمها مع الجمهور والرأي العام
واجبات للمؤسسة،  الداخلية  البنية  متابعة  اسطنبول  يف  للمقيمني   ميكن 
 ومسؤوليات إسيك ومعلومات عامة عن إسيك، واإلعالنات واألخبار عىل هذا
 املوقع. وأيضا ميكن الوصول ملعلومات عن التنظيامت التي تروج للمؤسسة،
الهامة واالستثامرات  املالحظات،  و  باملؤسسة،  املرتبطة  واملقابالت   واألخبار 

.التي متت، و املرافق املدارة، ومعلومات عن املشاريع الجارية

(www.iski.gov.tr) ميكن للمشرتكني إجراء جميع معامالت االشرتاك يف  
 وميكن تسجيل طلب لألعطال، وأن يكونوا عىل علم بانقطاع املياه الحاصل

.بسبب األعطال و معرفة أنواع و اوقات العمل
عرب املاضية  للسنوات  البيانية  والرسوم  اإلحصائيات  إىل  الوصول   ميكن 
 اإلنرتنت، وميكن مقارنتها عن طريق الرسومات املدونة. و متت زيارة موقعنا

.عىل الويب 2.788.963 مرة يف عام 2017

ب ( طلبات الحصول عىل املعلومات

من املقدمة  الطلبات  عىل  إدارتنا  يف  املعنية  األقسام  قبل  من  اإلجابة   تتم 

(CİMER) مكتب اتصاالت رئاسة الجمهورية  

(BİMER) و مكتب اتصاالت رئاسة الوزراء 

عىل الحصول  "حق   4982 رقم  القانون  إطار  ضمن  القانونية  الفرتة   خالل 
املعلومات

3.4.3.2  العالقات العامة
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 ث ( النشاطات التوعوية
ندوات التوعية يف ستخدام املياه

ندوات املؤسسة  قدمت  االجتامعية  ملسؤوليتها  مؤسستنا  تفهم  إطار   يف 

املياه واستخدام  املياه،  اهمية  مدرسة حول   399 يف  املياه   توعوية الستخدام 
 بشكل نظيف، توعية األجيال الشابة عن مواضيع التخلص من مياه الرصف
 الصحي، تعليم الطالب كيفية توفري املياه و شارك يف هذه الندوات ما يقارب

.40.143 طالب و معلم

22  آذار فعالية يوم املياه العاملي 
إنشاء املياه عن طريق  الوعي يف استخدام  بأنشطة تعريف حول  القيام   تم 

.ستاندات يف 12 مركز تسوق، و 5 محطات تبديل مرتو، و 30 مديرية فرعية

توزيع منوذج محطة معالجة مياه الرصف الصحي يف املدارس

 يتم توزيع منوذج محطة معالجة مياه الرصف الصحي لتوليد الوعي البيئي
يف طالب املدارس اإلعدادية بالتنسيق مع مديرية الرتبية الوطنية يف املحافظة

 فعاليت قطرة املاء املرسحية يف املدارس

ضمن نطاق نشاطات قطرة املاء يف املدارس و بهدف نقل الوعي الستخدام
 املياه لألجيال القادمة تم توقيع برتوكول بني مديريتنا و وزارة التعليم عىل 
 البدء بعروض مرسحية ملدارس املرحلة االبتدائية بينام ستوزع الكتب يف هذا

.املوضوع لطالب املرحلة التحضريية

عندما يكون املوضوع هو املاء

املياه بشكل واع، ومن أجل حامية واستخدام التعويد عىل استخدام   بهدف 
مديرية مع  بالتعاون  و  مديريتنا  قامت  أكرث،  مثمر  بشكل  املياه   مصادر 

عمل برتوكول  بتوقيع   14.11.2016 بتاريخ  اسطنبول  يف  الوطنية   التعليم 
مسابقات بتنظيم  يقوم  املاء"  مع  سلم  يف  "إسطنبول  مشرتك   تعليمي 
(الكتابة، حول  اإلعدادية  املدارس  يف  تكون  املاء"  هو  املوضوع  يكون   "عندما 
الثانويات (ملصقات إعالنية، كاريكاتور، شعر، كتابة،  الشعر، التصوير) و يف 

.(والتصوير
مارس  22 يف  عقد  الذي  الجوائز  توزيع  حفل  يف  املنافسة  جوائز  تقديم   تم 

2017 أي يف اليوم العاملي للمياه
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الرحالت إىل مرافق ومحطات املياه

تم تنظيم رحالت تعليمية لطالب املراحل االبتدائية و اإلعدادية و مبشاركت
 املعلميني إىل محطة معالجة مياه الرصف البيولوجية املتقدمة يف باشا كوي، 
بينام اآلسيوي،  القسم  الواقعتان يف  الرشب يف عمريل  مياه   ومحطة معالجة 
 يف القسم األوريب إىل محطة معالجة مياه الرصف البيولوجية املتقدمة يف أتا

.كوي، ومحطة معالجة مياه الرشب يف إكيتيل

ا ومعلمة من 405 مدرسة يف برنامج الرحالت  يف عام 2017، شارك 15.178 طالبً
.التعليمية

 لقاءات الوفاء إلسيك

 ضمن هذه اللقاءات، اجتمع النتعاقدين مع  إسيك لسنني 50-60-70 والعارفني
لواقع املدينة القديم و الحارض و الشاهديني عىل التغري الكبري الحاصل فيها

ج ( أعامل إسيك حول التعريف عن خدماتها

الفرعية  املديريات  يف  التعريفية  األجنحة  بإنشاء  إسيك     قامت 
وتوزيع منشورات عىل املواطنني عن عمليات االشرتاك، و

 العمليات عن طريق التلفون، سلسلة االستثامرات يف إسطنبول، وجودة مياه 
. الرشب حسب املواصفات العاملية

 كام قامت املديرية العامة و املديريات الفرعية يف إسيك  بعرض 
.خدماتها للمواطنني عن طريق اإلعالنات يف الشوارع

 و من أجل تطبيق املعايري املؤسساتية تقوم إسيك بأعامل تلبيس 
.عربات الفرق املتنقلة التابعة ملديرياتها الفرعية

مراسم التعريف باملشاريع االستثامرية

مراسم خروج ماكينة الحفر
 من نفق أكفرات للرصف الصحي يف توزال  

 تم القيام مبراسم خروج ماكينة الحفر 

من نفق أكفرات للرصف الصحي يف توزلة البالغ طوله 9.200 م و بقطر

Ø2200 مم . 
 

مراسم التعريف مباكينة الحفر 
 الوطنية  

TBM قدمت إسيك بالتعريف الصحفيني عن آلية حفر األنفاق 
 الوطنية واملحلية املستخدمة يف عمليات التنقيب عن "نفق مياه الرشب يف

 ."زيتني بورنو

Alo 185

TBM

TBM

TBM



3.4.4 الفعاليات التنظيمية
والداعمة



3.4.4 الفعاليات التنظيمية
والداعمة
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الجدول 3.33 إجمالي عدد الموظفين في إسكي
فئة املوظفني عدد املوظفني النسبة املئوية

موظف مكتبي 2.619 40

عامل ل 3.863 60

المجموع 6.482 100

وأن االسرتاتيجية  واألهداف  املؤسسية  للقيم  وفقا  التنظيمية  والثقافة  البرشية  املوارد  سياسة  وضع  ضامن  أجل  من  واملعامالت  الوظائف  تنفيذ  يتم 
تنظيم يتم  كام  املؤسسة،  ملوظفي  املهني  التطوير  أجل  من  والخارجية  الداخلية  التدريب  لربامج  التخطيط  يتم  الكفاءة.  ملبادئ  وفقا  املوظفون  يعمل 
مكان مع  التوافق  وضامن  املهنية  األمراض  ومنع  املوظفني،  صحة  لرصد  املتخذة  بالتدابري  العمل  صاحب  إبالغ  يتم  وكفؤة.  فعالة  إنتاجية  أنشطة 

العمل، ويتم إجراء الفحوصات الصحية ذات الصلة.

3.4.4.1 إدارة املوارد البرشية

3.4.4.1.1 معامالت املوظفني
 عدد األفراد العاملني يف إدارتنا هو 6.482 يف تاريخ 31.12.2017 . يشكل 2.619 من
موظفي خدمة املكاتب العاملني يف إدارتنا  40 %  من إجاميل املوظفني، ويشكل 3.863

عامالً 60 % من إجاميل املوظفني.

 الرسم البياين 3.14 التوزيع الفئوي للموظفيني

 ومن بني 2619 من موظفي الخدمة املكتبية املعينني يف إدارتنا ، هناك 55 من خدمات املحاماة ، و 1.462 من الخدمات اإلدارية العامة ، و 41 من الخدمات
.الطبية ، و1.061 من الخدمات التقنية

الرسم البياين 3.15 التوزع وفقا ملستويات املوظفيني

.من 3.863 عاماًل يعملون يف إدارتنا هم من خريجي الدراسات العلية و ما فوقها. 413 خريجي جامعات و 247 من خريجي املعاهد العليا 325
.(من العامل املهرة بينام يوجد 1240 عامالً يف املجموعة غري املؤهلة) بال وصف 1638
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3.4.4.1.2  فعاليات املوارد البرشية

أ( حفل توزيع جوائز الخدمة املؤسساتية
 يف عام 2017، تم رصف مكافآت ل 616 موظًفا، ممن أكملوا 20-15 سنة من

.الخدمة، وتم .نظيم حفل توزيع جوائز الخدمة لهم

ب( خدمات التطوير التنظيمي

 من أجل مساعدة إدارتنا عىل تحقيق أهدافها االسرتاتيجية للرشكة، تم تنفيذ
خدمات "مرشوع  نطاق  يف  واإلدارة  الكفاءة  معايري  أساس  عىل  األداء   تقييم 
القوى وتخطيط  األعامل،  تحليل  إنشاء  يتضمن  والذي  التنظيمي"   التطوير 

.العاملة و "نظام إدارة األداء متعدد األبعاد" ذات قاعدة الويب

 ت ( مرشوع إسيك للمعايري املهنية

املهني التأهيل  مؤسسة  بني  املهنية"  للمعايري  إسيك  "مرشوع  يف  البدء   تم 
تنفيذ أثناء  إدارتنا  تحتاجها  التي  املهنية  املعايري  تحديد  أجل  من   وإدارتنا 
 أنشطتنا الرئيسية. وقد اكتملت دراسات القياس املتعلقة باملهن املحددة يف
ع، وقُدمت مشاريع مهنية إىل هيئة املؤهالت املهنية نطاق الربوتوكول املوقَّ

ث ( تحليل جوانب القوة الفردية

خالل من  املوظفني  لدى  الشخصية  القوة  نقاط  بتحاليل  إدارتنا  طاقم   قام 
القوة نقاط  إخراج  بهدف  اإلدراك  و  الهيمنة  و  التواصلية  قدراتهم   تحديد 
حسب ضمنه  له  األنسب  املهمة  أخذ  و  الفريق  بروح  العمل  و   لديهم 

.مؤهالتهم

ج ( التدريب الصيفي

 يف عام 2017، تقدم 901 طالب من جامعة و مدرسة ثانوية فنية إىل مؤسستنا
ا .بطلبات للتدريب الصيفي. وتم إجراء التسجيل النهايئ لـ 357 طالبً

ح (تدريب مدفوع األجر التعليم املهني

 وفقاً لقانون التعليم املهني رقم 3308، فإن 254 من طالب املدارس الثانوية
يف األجر  مدفوع  لتدريب  يخضعون   2017-2018 التعليم   فرتة  يف   املهنية 

إدارتنا
الرسم البياين 3.16 عدد الطالب املتدربني
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الجدول 3.34 فترات التدريب المعطاة لموظفي إسكي
فعاليات التعليم القسم العدد

إجاميل فرتة التعليم املعطاة ساعة 94.381

للشخص السنوي  التعليم  وقت   متوسط 
الواحد

ساعة/شخص 14.56

الجدول 3.35 الدورات التعليمية المقدمة من قبل موظفي
اإلدارة

نوع التعليم  عدد
املجموعات

 إجاميل
الساعات

 عدد املوظفيني
املشاركيني

 تدريب إجراءات التسجيل
للممتلكات املنقولة

5 15 219

 التدريب التوجيهي للمرافق
الصحية

1 6 94

 تدريب متابعة ديون املاء
املترسب

2 12 91

 تدريب عمليات وحدات
االنفاق

2 12 37

تدريب أجراءات االشرتاك 2 12 116

 تدريب الوعي و التنمية
الشخصية

16 96 599

ISKABIS و GIS تدريب 4 72 63

 التدريب عىل استخدام
اآلليات

1 12 42

تدريب مايكروسوفت أوفيس 6 36 64

 تدريب العمل اآلمن والصحي
يف املطابخ

1 10 64

تدريب مستودع البيانات 1 6 73

 تدريب عىل نظام إدارة الوثائق
اإللكرتونية

2 16 81

 التدريب عىل الصحة والسالمة
املهنية األساسية

15 120 3.477

المجموع 58 425 5.020

الجدول 3.36 تدريبات أخرى داخل اإلدارة

موضوع التدريب  مجموع
 الساعات

 عدد
 املوظفيني
املشاركيني

تدريب عىل عمليات أخر املوسم 208 53

التدريب التقني عىل الكمبيوتر 510 158

تدريب تنمية الشخصية 213 2.156

تدريب مهني وتعليمي 234 692

التدريب عىل اإلسعافات األولية و تحديثها 216 321

التدريب عىل متابعة االستحقاقات 6 23

 التدرب عىل مشاريع معالجة مياه الرشب
وتقنياتها تدريب تقني مفصل

48 14

 تدريب تقني تفصييل عىل مشاريع وتقنيات
معالجة مياه الرصف الصحي

48 14

المجموع 1.483 3.431

التدريب التقني عىل الكمبيوتر

3.4.4.1.3 فعاليات التعليم
أجل من  متخصصني  ومدربني  مؤهلني  موظفني  قبل  من  إدارتنا  تدريب   يتم 

زيادة
كفاءة املوظفني يف وظائفهم وتكييفها مع التقنيات النامية. ومتت اإلشارة إىل

. الدورات التدريبية املقدمة ملوظفي إسيك يف عام 2017 يف الجدول

تدريب عىل إجراءات االشرتاك

أ ( تدريبات أخرى يف اإلدارة

 يشار إىل أسامء التدريبات األخرى املقدمة يف اإلدارة، وعدد املشاركني وتفاصيل
.فرتات التدريب يف الجدول
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 الجدول 3.37 الدورات التعليمية االخرى المأخوذة خارج
اإلدارة

موضوع الدورة  مجموع
الساعات

 عدد
 املوظفيني
 املشاركيني

الدورات املتعلقة بالخدمة الداخلية 2 282

برنامج التدريب لتنمية املديريني 160 120

بقوانني واملتعلقة  شهادة  مع  التدريبية   الدورة 
املناقصات العامة

48 11

KIG-DER  برنامج تدريب 24 1

 تدريب عىل التحديث املتعلق باألطباء يف أماكن
العمل

24 4

املدينة خارج  الخدمات  بتقديم  املتعلقة   الدورة 
بالرتكيز عىل املواطن

12 26

برنامج تطوير مفهوم الخدمة املستدامة 4 120

 الدورة القصرية حول استخدام آلية الثاقب القابل
للتوجيه

6 14

برنامج شهادة إدارة املوارد البرشية 72 1

 التخطيط االسرتاتيجي القائم عىل إعداد امليزانية
والتحكم فيها

12 9

برنامج شهادة الجودة والعالمة التجارية 75 2

المجموع 439 590

 الجدول 3.38 الدورات التدريبية المقدمة في بروتوكول
التعاون

عنوان الدورة  إجاميل
الساعات

 عدد
 املوظفيني
املشاركيني

التدريب عىل التدفئة املركزية املوقدة بالنار 48 27

التدرب عىل إدارة املياه املرسبة بالشبكات 30 20

برنامج تدريب تنمية الشخصية والرشكات 36 328

برنامج املاجستري - الدراسات املدنية إدارتها - 30

المجموع 114 405

ب( الدورات التعليمية االخرى املنظمة خارج اإلدارة

وعدد اإلدارة،  خارج  أخذها  تم  التي  األخرى  التدريبات  أسامء  إىل   يشار 
:املشاركني وتفاصيل فرتات التدريب يف الجدول

ت( الدورات التدريبية املقدمة يف إطار بروتوكول التعاون

املشاركني وعدد  التعاون،  بروتوكول  يف  الواردة  التدريبات  أسامء  إىل   يشار 
  :وتفاصيل فرتات التدريب يف الجدول التايل

برنامج املاجستري

تنمية الشخصية والرشكات
برنامج التدريب لتنمية املديريني

تدريب حول القانون رقم 5018
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واالجتامعية الثقافية  الفعاليات   3.4.4.1.4 
والرياضية

أ ( خدمات املكتبة

الكتب من  السنة  خالل  شخًصا   1.356 استفاد  املركزية،  إسيك   كمكتبة 
الكتب ملوظفينا. يف مكتبتنا ما مجموعه  املوجودة يف نطاق خدمة استعارة 

7.160 من منشورات إسيك التقنية، والثقافية، والدورية، األدبية، إلخ

ضمن نطاق أنشطة إسيك االجتامعية يف عام 2017 :
ضمن نطاق برنامج "سامع الشعر"، الشاعر الكاتب رسدار تونجر 
يف نطاق برنامجه املوسيقي تم استضافة الفنان أسعد كاباكيل 

مكتبة  إسيك

أمسية شعرية، الشاعر رسدار تونجر

أمسية غناء شعبية، أسعد كاباكيل

 فاطمة بيل، نائبة رئيس لجنة التحقيق الربملانية لحقوق اإلنسان "
ونائبة عن مدينة اسطنبول

 أ.د. مصطفى شنطوب، رئيس اللجنة الدستورية الربملانية
ونائب عن مدينة اسطنبول

، برنامج عيد األم الفنانة عادلة كورت كاراتبة 

 ندوة  بعنوان "نظام الحكم الرئايس" الدكاترة املساعديني 
.نبي ميش، إسامعيل تشاغالر، عيل أرسالن

 ، شنطوب  مصطفى  أ.د.   ، الرئايس"  الحكم  "نظام  بعنوان   ندوة 
رئيس اللجنة الدستورية الربملانية ونائب عن مدينة اسطنبول

 ندوة حول "التعديل الدستوري ونظام الحكومة الرئاسية "فاطمة 
 بنيل، نائبة رئيس لجنة التحقيق الربملانية لحقوق اإلنسان ونائبة عن مدينة

، اسطنبول
،ندوة حول "القيم األخالقية للنبي" مع عمر طوغرل إنانتش أر 

شنطوب  مصطفى  أ.د.  مع   ، يوليو"   15 "أسطورة  بعنوان   ندوة 
رئيس مستشاريني رئاسة الوزراء

الكاتبة  مع  يرصخون"  ال  الذين  األمهات  و  "األباء  حول   ندوة 
،واملستشارة األرسية خديجة كربى تونغار

 ندوة بعنوان " روح 1994 و رؤية 2023 يف اإلدارات املحلية" مع 
الصحايف الكاتب أكرم كيزيلطاش

الهيئة  يف  السابق  العضو  مع   املاء"  خادمي  "برنامج  إطار   يف 
،التنفيذية إلدارة إسيك السيد محمد ذيك ساين

 الربوفيسور د. رجب بوزالغان ، نائب رئيس جامعة مرمرة، اجتمع 
مع مدرائنا وموظفينا يف نطاق ندوة املدن العاملية

يف إطار أنشطتنا الثقافية

ب( ندوات تبادل الخربات

الذين واألكادمييني  الخربة  ذوي  املؤلفني  جمع  تم  إسيك  عائلة  مع   بالتعاون 
تلقوا تعليمهم

.يف بلدنا ؛يف الربامج الثقافية والتعليمية يف عام 2017 
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 الجدول 3.39 الفعاليات الرياضية في
مؤسستنا

النشاط املنظم  عدد املشاركيني
شخص

546 دوري كرة القدم

دوري تنس الطاولة 40

دوري الشطرنج 30

دوري كرة الطائرة 96

دوري السباحة 55

المجموع 767

برنامج ميفلوت    

 الجدول 3.40 الخدمات الميدانية
للسالمة المهنية

األشهر

 الخدمات

 امليدانية

 للسالمة

املهنية عدد

144 كانون الثاين

شباط 137

165 آذار

نيسان 172

آيار 125

حزيران 128

متوز 94

آب 114

إيلول 128

170 ترشين األول

171 ترشين الثاين

كانون األول 159

المجموع 1.707

 الجدول 3.41 تدريبات الصحة والسالمة المهنية المعطاة
من قبل إدارتنا

اسم الدورة

 املوظفيني
 املستفيدين
من الدورات

)عدد(

التدريب األسايس عىل الصحة والسالمة املهنية 3.370

تدريبات الحياة الصحية

العمل، بيئة  والتامرين،  الرياضة  السليمة،   التغذية 

التحكم يف الوزن، مكافحة اإلدمان

1.159

التدريب عىل التنمية الشخصية

عىل التدريب  التحفيز،  عىل  التدريب  التوعية،   تدريب 

االنحياز

971

مرسح منتدى الصحة والسالمة املهنية 412

التدرب عىل التدفئة املركزية املطلقة بالغاز الطبيعي 27

المجموع 5.939

ت ( برنامج املولد ملسافري املاء

 تقوم إسيك بإحياء تقليد قراءة املولد يوم خرض إلياس من أجل مسافري املياه
 التي بدأها ناظر املاء حميد آغا بدفع 150 قرش من بيت مال وقف مسافري
 املياه قبل 193 سنة. و يف العرص العثامين من بعد الفتح يتم نعي العامليني
املياه املاء و أعامل توزيع  املنجزة تحت  املائية  املمرات  املياه، و   عىل أعامل 
 عىل القنوات يف اسطنبول من خالل قراءة القرآن الكريم و القيام مبولد من

.أجلهم

ث ( الفعاليات الرياضية

 وقد تم تنظيم العديد من األنشطة الرياضية بهدف تقوية أوارص الصداقة بني
األخوة املوظفني، وتحسني مشاعر  أداء وتحفيز  لدينا، وزيادة  اإلدارة   وحدات 

.والتضامن. و قد شارك ما مجموعه 767  موظف من 5 فئات يف األنشطة

3.4.4.1.5 الصحة والسالمة املهنية

يف املوظفني  وسالمة  صحة  لضامن  إدارتنا  يف  مستمرة  والدراسات   التدريب 
. نطاق قانون الصحة والسالمة املهنية

أ) عدد الخدمات امليدانية للسالمة املهنية
يف املهنية  للسالمة  امليدانية  الخدمات  من   1.707 تنفيذ  تم   ،  2017  عام 
 مؤسستنا. يتم اإلشارة إىل عدد الخدمات امليدانية للسالمة املهنية التي متت

علىأساس شهري يف الجدول

 ب ( الصحة والسالمة املهنية يف عام 2017 تدريبات قدمها
. موظفينا ملوظفي

 يف عام 2017، تم تدريب ما مجموعه 5.939 موظًفا يف 5 فئات مختلفة من
.قبل موظفينا العاملني يف مجال السالمة املهنية
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الجدول 3.42 خدمة نقل الموظفين

وقت العمل
 وسائط
 النقل
عدد

 متوسط املسافة
 املقطوعة يوميا

)كم(

سيارات النقل النهاري 404 22.312

سيارات النقل من أجل الورديات 35 7.659

المجموع 439 29.971

 الجدول 3.43 خدمات المرافق التعليمية  واالجتماعية

اسم املركز
 عدد مرات

 االستفادة من
الخدمات

املركز التعليمي يف سيليفري 6.880

املركز التعليمي يف بوياجك كوي 27.223

املركز التعليمي يف إكيتليل 14.749

مقهى تشينار يف متحف جيندرة 1.150

المجموع 50.002

3.4.4.2 فعاليات الدعم

 ضمن نطاق أنشطة الدعم؛ يتم القيام بأعامل الصيانة واإلصالح والتجديد وإعادة البناء للمكونات الكهربائية وامليكانيكية لجميع املباين التي متتلكها أدارتنا
 أو تستخدمها. ويتم تنفيذ الخدمات األمنية للمباين واملرافق واملشاريع واملخازن واألصول املدرجة يف نطاق الحامية. وكام يتم التحقق من احتياجات مؤسساتنا
 وتلبيتها من سيارات، آالت عمل، سائقيني، مشغالت، وصيانة وإصالح. وتقدم خدمات املعيشة والتنظيف والنقل، ويجري التنسيق مع الوحدات ذات الصلة

يف املباين الخدمية واملرافق التابعة لإلدارة. وتتبع اللوائح واملعايري الحديثة بشأن خدمات األرشفة و التصنيف

3.4.4.2.1 خدمات اإلعاشة، التنظيف، والنقل

أ( خدمات اإلعاشة
يف إدارتنا يتوفر 8 مطابخ و 130 عامل مطبخ، يتم عن

طريقهم تزويد طاقمنا بوجبة رئيسية، بوفيه سلطة، وطبق لحم
بزيت زيتون و طبق من الخضار كطعام بديل. يف عام

تم جمع 10.135 لرت من نفايات الزيوت وتسليمها ، 2017
. إىل الوحدة املعنية

ب) خدمة نقل املوظفني
يتم توفري ما مجموعه 439 سيارة خدمة لتوصيل موظفينا

اإلداريني من مكان إقامتهم إىل مكان عملهم ومكان عملهم إىل
مكان إقامتهم. يستفيد 4.422 موظًفا يف إدارتنا من مركبات

الخدمة

ت ( خدمات التنظيف
 يتم تنفيذ خدمات التنظيف يف وحدات اإلدارة الخاصة بنا مع 570 موظًفا يف

51 مكان عمل مختلف

3.4.4.2.2  خدمة التعليم واملرافق االجتامعية
 لقد حصل طاقمنا خالل العام عىل ما مجموعه 50.002 مرة من خدمات 4

.مرافق تعليمية واجتامعية مرتبطة بإدارتنا

أ ( املركز التعليمي يف سيليفري
التعليمية الخدمات  إلدارتنا  التابع  سيليفري  يف  التعليمي  املركز   يقدم 
 للمشرتكيني مبا يتامىش مع أحكام "البيان املتعلق باملرافق االجتامعية العامة"
 الصادر عن وزارة املالية، و يف عام 2017 استفاد من املركز ما يقارب 6.880

مشرتك
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ب ( املركز التعليمي يف بوياجي كوي

 يف عام 2017، تم تقديم خدمات الطعام و املقهى لـ 27.223   شخص يف مركز
.تدريب يف بوياجي كوي

ت ( املركز التعليمي يف إكيتليل

أجل من  واملؤمترات  والندوات  الدورات،  الرياضية،  الفعاليات  إدارتنا   تنظم 
 تعليم املوظفيني وزيادة قدرتهم املعرفية. ومن أجل تحسني الصحة البدنية
خالل من  العمل  إنتاجية  وزيادة  الصداقات،  وتعزيز  للعاملني،   والعقلية 
خالل من  الخدمات  مؤسستنا  تقدم  السيئة  العادات  من  املوظفني   حامية 
من تتكون  والتي  منفصلة  وحدات   4 من  املؤلف  التعليمي  إكيتليل   مركز 

. مركز ثقايف، صالون للزوار، مسبح مغلق، و صالون رياضة

.تم استضافة 542 شخص يف صالون الزوار

.استفاد ما يقارب 7.834 شخص من صالون الرياضة و املسبح 

.استفادة 4.489 شخص من املقهى 

.استفادة 1.884 شخص من ملعب كرة القدم 

ث ( املركز التعليمي يف هاجي عثامن

عىل بناء  وعائالتهم  ملوظفينا  خدمات  عثامن  حجي  التدريب  مرفق   يوفر 
.طلبهم

ج ( مقهى تشنار يف مركز متحف جيندرة

 يف عام 2017 استفاد 1.150 شخص من موظفينا وعائالتهم من مقهى تشنار
يف مركز متحف جيندرة
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الجدول 3.44 أعمال التوثيق و األرشفة
الرقم نوع اإلرسال  عدد الوثائق

املرسلة

1 رسيع مؤمن الرجوع 331

2 رسيع 2.998

3 2 مؤمن الرجوع

4 بعودة الرجوع 45.536

5 مؤمن 147.386

6 عادي 5.080

7 تسليم باليد وعن طريق الناقل 23.693

المجموع العام 225.026

3.4.4.2.3  عمليات األرشفة و املحفوظات 
 تم تسجيل دخول 42.298 وثيقة يف مؤسستنا من املؤسسات الرسمية  العامة
 والخاصة واملنظامت واألفراد، بينام تم تسجيل خروج 225.026 وثيقة لقسم
 أعامل الكتابة. يف عام 2017، تم تجهيز ما مجموعه 1.090 وثيقة يومياً ومتت
669.899 مجموعه  ما  تسجيل  تم  وثيقة.   267.324 مجموعه  ما   معالجة 

.وثيقة يف إدارتنا بحلول عام 2017

 يوضح الجدول التايل توزيع الوثائق واألوراق الرسمية املرسلة عرب الربيد وذلك
.وفقا لنمط اإلرسال

 بدأ العمل يف "إنشاء نظام إدارة األرشيفات الفيزيائية والرقمية" 
األرشيف إلدارة  حاسويب  برنامج  توفري  ويشمل  إدارتنا،  محفوظات   لتنظيم 
للعمل الشخصية  امللفات  نقل  بأكملها عن طريق  املؤسسة   الستخدامه يف 

إىل البيئة الرقمية والرتتيب املادي

 اعتبارا من عام 2017، تم االنتهاء من عملية فرز و إتالف الوثائق 
  التي انتهت صالحيتها وتم تحقيق دخل قدره 32.120 لرية تركية من مبيع

66.640 كج من الورق املتلف

 تم التحقق و الكشف عىل األوراق التي انتهت فرتة انتظارها يف 
أرشيف األقسام و ستنقل إىل أرشيف املؤسسة

 تم إضافة أقسام املؤسسة إىل قاعدة نظام إدارة املعلومات الدولة 
اإللكرتونية

3.4.4.2.4  إدارة املركبات
العمل  املركبات وآالت  تلبية احتياجات أقسام مؤسستنا من   تم 

.والسائقني و املشغلني املطلوبة يف الوقت املحدد

.تم استئجار 464 سيارة ركاب الستخدامها يف الخدمات اإلدارية 

دفع  سيارة  بزجاج،  وان  (حافالت  خدمة  عربة   640 استئجار   تم 
 رباعي مزدوجة، حافلة صغرية) وتم توزيعها عىل اإلدارات املحتاجة بناء عىل

.طلب وحدات اإلدارة لدينا

سيارات  منها   7 عمل،  آلة  و  مركبة   13 مجموعه  ما  رشاء   تم 
 إسعاف، و 6 مركبات متقدمة التكنولوجيا مشرتكة  (مركبة تنظيف القنوات)
 الستخدامها يف خدماتنا اإلدارية. باإلضافة إىل ذلك تم تحديث روبوت تصوير
سحب ملنصات  تحويلهام  تم  حيث  القنوات  لتصوير  شاحنتني  يف   القنوات 

ثابتة

3.4.4.3.1 فعاليات الربمجة و الربمجيات     
مشاريع الربمجيات املطبقة يف عام 2017 

بأوىل  القيام  ميكن  املرشوع،  هذا  مع  اإللكرتوين:  االستطالع   مرشوع 
 أعامل االشرتاكات عىل الكمبيوتر اللوحي يف لحظة املوقع وطباعتها ضمن معايري

.الخدمة الخاصة بالعقد

 االشرتاك عن طريق التوقيع عىل الهاتف املحمول: هو تطبيق ميكن 
 للمواطنني من خالله تقديم طلبات االشرتاك يف البيئة اإللكرتونية دون القدوم إىل
 مراكز االشرتاك و القيام بالتوقيعات الورقية، وميكنهم بدء االشرتاكات عن طريق
 توقيع العقود عىل الهواتف املحمولة. يجري تنفيذ املرشوع ألول مرة من قبلنا

.بني مؤسسات املياه العاملة يف بلدنا

تقوم  اإلدارة  و  للعمل  واحدة  منصة  ضمن  املشرتك:  العداد   مرشوع 
الفواتري و التطبيقات املوبايل بإدارة   إسيك إو  إيغداش عن طريق املخدمات و 

.أوامر العمل

 EBYS  (سيحتاجه الذي  القرار  دعم  برنامج  هو  اإلداريني):   تطبيق 
.كبار املديرين. يتضمن أدوات اإلبالغ عن ذكاء األعامل وتحليلها

3.4.4.3.2 فعاليات املعدات
:أنشطة املعدات يف عام 2017

.تم إجراء تشغيل وإيقاف 600 جهاز محمول 

تم تشغيل برمجيات املصدر املفتوح لـ 2.500 جهاز 

تجديد  وتم  التكنولوجية  حياتها  استكملت  التي  األجهزة  تغيري   تم 
.2000 جهاز

حاالت  يف  للمعلومات  احتياطي  نظام   33 إنشاء  من  االنتهاء   تم 
.الكوارث

يتم اإلنتهاء من نظام معلومات يعمل مبا يقارب الـ %100 دون توقف 

 وفقا ملتطلبات أقسام مؤسستنا تم توفري و تركيب معدات مختلفة 
.من تلفزيونات، و أجهزة إسقاط و لوحاتها

أنظمة  و  الفضايئ  التلفزيوين  البث  أنظمة  استمرارية  عىل   العمل 
. الدوائر التلفزيونية املغلقة يف وحدات إدارتنا

  3.4.4.3  إدارة املعلومات نظام

 يتم اتخاذ التدابري الالزمة لتلبية احتياجات املؤسسة من الكشف و تأمني أعامل
 كتابة الربمجيات و صيانتها و تطويرها و إصدار التقارير عنها و حاميتها بالرموز
 و الشيفرات. يتم تنفيذ العمليات لتحديد و تأمني وإنشاء وتشغيل املتطلبات
 املتعلقة بأجهزة الكمبيوتر والخوادم وتخزين البيانات وشبكة املعلومات وأمن
 املعلومات والطابعات وملحقات أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الذكية ومستهلكات
ببيانات، املرافق  جميع  تزويد  تم  وقد  النظام.  وغرف  التشغيل  ونظام   األجهزة 
 ودائرة خاصة، ومنافذ إنرتنت، ووصالت راديوية، وهاتف ثابت، والهاتف  األريض
قصرية رسائل  إرسال  أجهزة  و  إشارة،  مستقبالت  و  نقالة،  هواتف  و  .الالسليك، 

الذكية وأنظمة الذكية وأجهزة اإلنذار   يتم توفري تصميم وتركيب بنية الشبكة 
األجهزة من  املستلمة  البيانات  جمع  ميكن  بحيث  الكبار  للمدراء  القرار   دعم 
من صحيحة.  بطريقة  واحد  مركز  يف  الشبكة  إلدارة  املستخدمة   اإللكرتونية 
 املمكن إنشاء وتطوير نظام معلومات جغرايف ميكن من خالله القيام بدراسات
مختلفة تحليالت  إجراء  و  املواضيعية،  الخرائط  إنتاج  وظائف  و   النمذجة، 
والفوقية التحتية  البنية  مرافق  من  موضعي  بشكل  التحقق  و ميكن   للشبكة. 
إدارتنا نطاق   ضمن  املوجودة  والجداول  واألمطار  الرصف،  ومياه  الرشب،   ملياه 

İBB-WEB تم ضامن استمرارية نظام التلفزيون 
يف

املكاتب الفرعية

PTT تتم أعامل التكامل مع رشكة الربيد 
من أجل إرساالت ال

.KEP (PEP) الوثائق إلكرتونيا والرسائل الشخصية
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3.4.4.3.3  فعاليات الشبكة الذكية
 أنشطة الشبكة الذكية: تصميم وتركيب بنية شبكة ذكية، وإعداد املحطات
لضامن اإلداريني،  لكبار  القرار  دعم  وأنظمة  الذكية  اإلنذار  أجهزة  و   الذكية 
الشبكة إلدارة  املستخدمة  اإللكرتونية  األجهزة  من  الواردة  البيانات   تجميع 
دعم أنظمة  إىل  البيانات  هذه  تحويل  ويتم  بطريقة صحية  واحد  مركز   يف 
يف املستخدمة  الحالية  التقنيات  لتحويل  الرضوري  بالعمل  القيام   القرار، 
 إدارة الشبكات إىل أنظمة حديثة تتفاعل مع بعضها البعض ودمج التقنيات
 الجديدة يف هذا النظام، القيام بدراسة الجدوى و الدمج و الربمجة و توفري
األصول إدارة  نظام  و  املركزي  الطاقة  إدارة  نظام  أجل  من  التحتية   البنية 

.املركزية لجميع األصول

أ ( مرشوع نظام إدارة أصول الرشكات

النظام يف  املوجودة  واملواقع  األصول  تعريف  فيها  يتم  برمجية  وحدة   وهي 
األصول الرشاء  عملية  من  التدفقات  جميع  مراقبة  ويتم  بينها،  العالقات   و 

.وحتى عملية اإلتالف

النظيفة إىل الخام واملياه  املياه   ب ( مرشوع نقل مراكز ضخ 
أمتتة )آيل متكامل( كاملة يف املنطقة األوروبية

ويجري للمرشوع.  الشبكة  واتصال  الطوبولوجية  الدراسات  تنفيذ   يجري 
إىل اآليل  التشغيل  بيانات  واستيعاب  لنقل  الرضورية  التحتية  البنية   إنشاء 

(ISKOM) مركز تنسيق املياه يف اسطنبول  

OPC ت ( خادم 

 تختلف أنظمة االتصاالت والربوتوكوالت املستخدمة يف األمتتة الصناعية من
.رشكة إىل اخرى، مام يستلزم توحيد املعايري املتبعة

OPC يف هذا السياق، يوفر
نقال ضمن منصة واحدة لشبكة

.االتصاالت  بالكامل والقيام باالختيار بشكل مستقل عن املاركة 

PLC تستخدم أجهزة
نظام مع  للتواصل  الصناعية  األمتتة  أنظمة  يف  خاصة  االستشعار   وأجهزة 

SCADA.

OPC ليك تتمكن من تنفيذ العملية التجريبية عىل خادم
، KepserverEX 6 تم تنزيل تطبيق

 وتثبيته عىل الخادم الفعيل. من خالل العمل عىل تطبيقات عينة مختلفة،
.ميكن نقل القيم إىل قاعدة البيانات املؤسسية يف الفرتات املرغوبة

)ISKOM( مركز إدارة املياه الذيك) ث 

التحكم توفري  إىل  يهدف  الذكية  األنظمة  خالل  من  الذكية:  املياه  إدارة   يف 
 املركزي عىل أخذ املياه من منابعها و معالجتها و من ثم ضخها للمشرتكيني

.و بعدها استخدامها وتجميعها و معالجتها و من ثم تفريغها

: )ISKOM( يف مركز إدارة املياه الذيك  

 سيتم مراقبة الربامج واألمتتة والتكنولوجيا إلدارة املياه والتحكم 
ا .فيها مركزيً

والتدريب،  الربمجيات،  وتطوير  أزمات،  غرف  هناك   سيكون 
.املحاكاة وكل ما حاالت الطوارئ املتعلقة بإدارة املياه

Alo 185 وسيتم توفري التكامل مع مركز االتصال إسيك 
 بحيث ميكن التدخل يف مشاكل سكان إسطنبول بشكل أرسع من خالل إدارة

.املياه الذكية

.سيتم تنفيذ إدارة األصول املؤسسية وإدارة الطاقة من مركز واحد 
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   3.4.4.4  معلومات التمويل

PTT يتم تسيري معامالت متعلقة بالتحصيل من البنوك، الصناديق املالية، املؤسسات املالية،
.مؤسسات الدفع، نظام التجميع اإللكرتوين. وفقا الحتياجات مؤسستنا يتم تسري أعامل القروض و إعادة دفعها، يتم توفري إدارة نظام مايل للمؤسسة ، 

 
 توزيع الحاصالت املعمولة يف عام 2017 موضحة يف الجدول يف األسفل. تم تحقيق ما مجموعه 50.751.289 معاملة تحصيل من 5 قنوات مختلفة وتم الحصول

.عىل مبلغ 5.291.857.695 لرية تركية

3.4.4.4.1  املراكز الخاصة لدفع فواتري املياه
 ميكن تسديد جميع فواتري إسيك التي يتم دفعها خارج اسطنبول من فروع
.الربيد. يتم جمع فواتري املياه عند 6.376 نقطة عرب مؤسسات الدفع و الربيد

مقابل تركية  لرية   1.308.376.196 مبلغ  جمع  تم   2017 عام  نهاية   يف 
16.340.174 فاتورة

 3.4.4.4.2   القروض الخارجية الواجب سدادها يف
2017

التي نفذتها الرتكية  بالرية  القرض املحيل ومقابله  الجدول مدفوعات   يرد يف 
إدارتنا يف عام 2017

سدادها الواجب  الخارجية  القروض   3.4.4.4.3 
حسب السنوات الرصيد+الفائدة

الرتكية اللرية  املعادلة  واملبالغ  األجنبية  القروض  مبالغ  إىل  الجدول  يف   يشار 
 التي ستدفعها إدارتنا حسب السنوات

الجدول 3.47 مراكز الدفع الخاصة
عام 2017 عدد العمليات مبلغ التحصيل

)لرية تركية(

مؤسسات  تحصيالت 
الدفع

13.494.246 1.089.569.779

تحصيالت الربيد 2.845.928 218.806.417

المجموع 16.340.174 1.308.376.196

الجدول 3.48 مدفوعات القروض الخارجية لعام 2017
نوع العملة الرأسامل الفائدة املجموع

اليورو 2.722.480 93.499 2.815.979

 مقابلهبالعملة
الرتكية

11.660.653 397.108 12.057.761

 الجدول 3.49 مبالغ القروض الخارجية الواجب سدادها
حسب السنوات

الرأسامل USD EURO مقابله بالرتيك

2018 - 859.029 3.885.986
2019 - 848.183 3.836.923
2020 - 837.337 3.787.860

2021-2025 - 2.160.275 9.772.437
المجموع - 4.704.824 21.283.206

 من خالل البنك ، يتم إجراء التحصيل من خالل جميع فروع 27 •
.بنكا

التي أذن بها من قبل       يتم تحصيل األموال من خالل املؤسسات 

BDDK مؤسسة رقابة
البنوك مبوجب القانون رقم 6493.

 تحصل األموال عن طريق مؤسسة الربيد بـ529 فرع يف اسطنبول 
 و 4.328 فرع يف عموم تركيا

يتم التحصيل من قبل إدارتنا عرب 91 خزنة مالية و 259عامل بها

5 منها الفرعية،   يتواجد ما مجموعه 91 خزنة مالية 29 منها يف مديرياتنا 
املناطق يف   56 و  العامة  املديرية  يف   1 الرئيسية،  الفنية  الخدمات  مباين   يف 

.السكنية األكرث حاجة لهذه الخدمة

الجدول 3.45 توزع التحصيالت المجراة في عام 2017

 نوع
التحصيل

العدد
املبلغ

(لرية تركية)
 النسبة
 املئوية
للمبلغ

 تحصيالت
خزنة إسيك

5.817.432 795.231.059 15,0

 تحصيالت
البنوك

28.056.229 2.892.681.476 54,7

 تحصيالت
 املؤسسات

املالية

13.494.246 1.089.569.779 20,6

 تحصيالت
PTT  الربيد

2.845.928 218.806.417 4,1

 Alo) اخرى
 بوابة ، 185

 الدولة
 ،اللكرتونية

ISKI 
Mobil، 

 التحصيالت
 اإللكرتونية،

 املوقع
 االلكرتوين

(إلسيك

537.454 295.568.694 5,6

المجموع 50.751.289 5.291.857.695 100

الجدول 3.46 مراكز الدفع
مركز الدفع الخاصة الكمية (العدد)

مؤسسات الدفع 1.519

أفرع الربيد يف اسطنبول 529

4.328 أفرع الربيد يف عموم تركيا

المجموع 6.376
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 يف نطاق أنشطة إدارة التوريد يتم تنفيذ عقود رشاء مناقصات الخدمات االستشارية و الخدمية، و البناء، و املواد. يتم استخدام حوافز االستثامر للمشرتيات
 التي ميكن تضمينها يف نطاق االستثامر. يتم تحديد احتياجات التخزين لتجديد اإلدارة والحامية والتقييم،و تتخذ االحتياطات الالزمة لتحسني الظروف املادية

.ملراكز التخزين

3.4.4.5 إدارة املوارد

3.4.4.5.1  فعاليات الرشاء
الالزمة لسد احتياجات الخدمات واالستشارات واملواد والبناء  املتعلقة بعمليات الرشاء و مناقصات  التالية ملخص ملعلومات عام  2017  الجداول   يوجد يف 

.أقسام املؤسسة

 يف عام 2017، نظمت إدارتنا ما مجموعه 220 مناقصة يف مجاالت اإلنشاءات واملواد
 والخدمات والخدمات االستشارية. مجموع املصاريف اإلجاملية هي 2.220.785.915

.لرية تركية وبدل املناقصات هو 1.886.766.941  لرية تركية

الجدول 3.50 معلومات المناقصات
 نوع

املناقصة
 عدد

املنقصات
املصاريف التقريبية

لرية تركية
تكلفة املناقصة

مواد 125 430.612.144 328.085.409

خدمات 72 585.203.128 507.812.614

استشارات 2 4.043.400 3.311.500

بناء 21 1.200.927.24 1.047.557.41

المجموع 220 2.220.785.915 1.886.766.941

الجدول 3.51 معلومات الشراء المباشر )دون مناقصة)

النطاق العدد
 املصاريف
التقريبية
لرية تركية

تكلفة العقد
لرية تركية

22/A 18 1.337.915 1.255.280

22/B 36 5.467.446 4.875.000

22/C 3 242.873 228.809

22/D 571 30.438.070 28.034.293

المجموع 628 37.486.304 34.393.382

 الجدول 3.52 معلومات شراء من المكتب  الوطني للمستلزمات
)DMO(

نطاق الرشاء من
DMO عدد عمليات الرشاء بدل الرشاء

3/E 34 22.268.6
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 يف عام 2017، تم إعداد ما مجموعه 686 عقد مواصفات يف مؤسستنا مبا يف ذلك 347 عقود مواصفات رشاء املواد و255 عقود مواصفات رشاء الخدمات و 84
.من عقود .مواصفات البناء

 الجدول 3.53 عقد مواصفات
المستلزمات

نوع عقد املواصفات
 العدد

(الكمية)

عقد مواصفات رشاء املواد 347

عقد مواصفات رشاء الخدمة 255

عقد مواصفات البناء  84

المجموع 686

3.4.4.5.2 فعاليات التخزين واملستودعات
 التأكد من االستخدام الفعال واالقتصادي للمواد املنقولة واملحافظة عىل الشفافية واإلمكانية يف الوصول وفًقا للمبادئ واإلجراءات املنصوص عليها يف الئحة
 املواد املنقولة. تنفذ أعامل التخزين يف مؤسستنا من أجل التخطيط لرشاء، وتوزيع الوثائق املطبوعة والقرطاسية وأثاث املكاتب /املفروشات التي تستخدمها
 عادًة إدارتنا. ويف نفس الوقت، من نشوء النفايات املتولدة يف وحدات اإلنفاق حتى عملية التخلص، يتم تقيمها وتصفيتها وفقاً للترشيعات ذات الصلة بالنظر

.يف التسلسل الهرمي إلدارة النفايات

أ ( مستودعاتنا واملساحات املستخدمة

 تدير مؤسستنا، مركز الدعم اللوجستي املوجود يف مقر املديرية العامة مبساحة مغلقة تقدر بـ 13.050 مرت مربع، ومساحة تخزين مفتوحة تقدر بـ 15.000
مرت مربع. وتبلغ املساحة اإلجاملية 28.050 مرت مربع

الجدول 3.54 مستودعاتنا والمساحات المستخدمة منها

اسم املستودع نوع املستودع

املساح
اتاملست
 خدمة
(م²)

اللوجستي الدعم   مركز 
منطقة التخزين

مستودع مغلق 13.050

اللوجستي الدعم   مركز 
منطقة التخزين

مستودع مفتوح 15.000

 جناح إدارة النفايات يف باشا
كوي

مستودع مغلق 3.000

النفايات تخزين   منطقة 
املؤقتةيف باشا كوي

مستودع مفتوح 5.000

المجموع 36.050

املستودع املركزي إلسيك
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3.4.4.6  إدارة املمتلكات الثابتة

 تتوفر إدارة املمتلكات الثابتة التابعة للمؤسسة أو املستخدمة من قبلها. ويتم وضع خطط التأميم لإلستثامرات وعقد إجراءات االستمالك. يتم تنفيذ الخطط
.التفصيلية واسعة النطاق للمرافق القامئة لبنيتها التحتية و الفوقية، وكام تنفذ رسومات املرشوع والدراسات مقطعية

3.4.4.6.1  فعاليات التأميم

.استملكت إدارتنا مساحة إجاملية قدرها 1.015.564 مرت مربع يف عام 2017 ودفعت بدال مجموعه 289.503.905 لرية تركية

الجدول 3.55 فعاليات االستمالك و التأميم

نوع التأميم
 السعر االجمالي

ليرة تركية
النسبة املئوية

)%)

 مساحة النطاق الذي
 تم تأميمه باملرت

املربع

النسبة املئوية
)%)

املادة الثامنة 26.826.449 9.27 87.930 8.66

املادة العارشة تحديد السعر و تسجيله 241.877.756 83.54 867.099 85.38

وضع اليد دون التأميم 20.038.000 6.92 30.067 2.96

املادة الثالثون 761.700 0.27 30.468 3

المجموع 289.503.905 100 1.015.564 100
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2.558.002

2.042.963

1.015.564

m²

 الرسم البياين 3.17 مصاريف االستمالك حسب السنوات

حسب ُمعاِمالت التقرير السنوي لعام2017

 الرسم البياين 3.18 املساحات التي تم تأميمها حسب
السنوات

3.4.4.6.3  فعاليات الخريطة والقياس

 تم إنجاز 283 مرشوعا نهائيا ملياه الرصف الصحي، مياه األمطار، 
.إعادة تأهيل الجداول، و القيام باإلرشاف و املراقبة

القيام  تم  و  الرشب  مياه  أعامل شبكة   نفذ  247 مرشوعا إلنهاء 
.بالتفتيش و الضوابط عىل خطوط الشبكة

 468 من  أوراق  شكل  عىل  اإلدارة  وحدات  طلبته  ما  إعداد   تم 
.خريطة، وقياسات املساحات، و أعامل التنسيق و املراقبة

 تم الرد عىل 1.271 ورقة ضمن نطاق النشاطات لحامية األحواض 
.من التلوث

(UKBS) يف عام 2017 تم االرتباط  بنظام تحديد املواقع
.مرة يف زمن قدره 145.680 ساعة 487.783 

 يف عام 2017، تم إنتاج 330 صورة أورثوفوتوغرافية لـ 11 مرفق وذلك عرب
 الطائرة بدون طيار
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3.4.4.6.2  فعاليات عقار
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3.4.4.6.4  فعاليات نظام املعلومات الجغرايف
إدخال بيانات املسح

 أنشطة إدخال وتحديث بيانات مياه األمطار ومياه الرصف الصحي
 يف عام 2017، تم إدخال بيانات 335 كم عن مياه األمطار و  420 كم عن مياه
نهايئ متعلق مبعالجة 230 مرشوع  النظام مبا مجموعه  إىل  الصحي   الرصف 
 مياه األمطار و الرصف الصحي. ويبلغ إجاميل طول شبكة مياه الرصف الصحي

15.942 كيلومرتاً، بينام شبكة مياه األمطار 4.092 كم

الرسم البياين 3.19  بيانات طول مياه األمطار والرصف
   الصحي املدخلة إىل نظام املعلومات الجغرافية 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2013 2014 2015 2016 2017

17.355 17.966 18.732 19.377 20.034

km

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2013 2014 2015 2016 2017

19.074 19.595 20.056 20.670 21.196

km

أعامل إدخال بيانات مياه الرشب و تحديثها
منه االنتهاء  تم  مرشوع   289 لـ  كم   388 بيانات  إدخال  تم   ،2017 عام   يف 
إىل الرشب  مياه  لشبكة  اإلجاميل  الطول  وصل  قد  و  الرشب.  مياه   ملعالجة 

.21.196 كم

 الرسم البياين 3.20 أعامل إدخال بيانات مياه الرشب و
تحديثها

 3.4.4.7 إدارة املباين الخدمية
املباين وتشغيل  والبناء  باملشاريع،  املتعلقة  األنشطة  جميع  تنفيذ   يتم 

.الخدمية ضمن نطاق إدارتنا
 يف هذا املجال يتم إعداد مرشوعات مثل املشاريع األولية والنهائية والتطبيقية
 ونهاية العمل واملشاريع التفصيلية والوثائق املامثلة ، ويتم إعداد مشاريع
، ويتم اإلنتاج وفًقا  املباين الخدمية واملخازن والخدمات األخرى املستخدمة 
يف الصيانة  إصالحات  إجراء  ويتم  الخدمات  مباين  تشغيل  ويتم   ،  للمرشوع 

.فرتات معينة

 الجدول 3.56 أعمال مشاريع بناء الخدمات في عام
2017

مشاريع بناء الخدمات العدد

3 عدد مشاريع بناء الخدمات املكتملة

عدد مشاريع بناء الخدمات املستمرة 1

عدد املشاريع الثابتة يف مباين الخدمات 2

عدد املرشوعات امليكانيكية ملباين الخدمات 3

عدد املشاريع الكهربائية للمباين الخدمية 3

10 عدد مشاريع األعامل املعامرية ملباين الخدمات

مبنى مرشوع  بكركوي  مديرية   فرع 
 الخدمات

 مرشوع التجميل يف مقر
اإلدارة العامة

أ) مشاريع مباين خدمات املكملة
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ب( مشاريع املباين الخدمية املستمرة

 مديرية شعبة عمرانية

مرشوع بناء خدمة

 

3.4.4.7.2  تشييد املباين الخدمية

أ( املباين الخدمية التي تم إنشائها

تشييد مبنى الخدمة إلسيك (5) يف القسم األورويب
تاريخ البدء       25  مارس  2015

تاريخ االنتهاء   11 مارس 2017
تكلفة العقد   8.029.925  لرية تركية

محتوى العمل:مبنى الخدمات يف تشاغاليان و أعامل التنظيم البيئي
(التجمييل)    

االستشارات مجلس  العاملني يف  املوظفني  عمل  بيئة  تحسني  املرشوع:   مزايا 
 والتفتيش القانوين، وضامن املزيد من العمل الفعال والحد من ضياع الوقت

و الجهد بسبب قربه من القرص العديل يف تشاغاليان

ب ( مباين الخدمات الجاري إنشائها

 إنشاء املستودعات و الورش يف القسم األوريب
تاريخ البدء:  13 حزيران  2016

 تاريخ االنتهاء:10 ترشين األول  2018
تكلفة العقد:18.230.000  لرية تركية

 
املياه القنوات و توزيع  إنشاء  التابع ملديرية  الخدمة  العمل: مبنى   محتوى 
للمرافق، املؤدية  والطرق  البيئي  التنظيم  أعامل  اللحام،  ورشة   وإيصالها، 

.ومصف حافالت النقل
التحتية البنية  خدمات  عىل  واإلرشاف  املوقع  إدارة  لضامن  املرشوع:   ميزات 
يف املوجودة  العمل  آالت  جميع  عىل  املحافظة  العاملة،  املرافق  جميع   يف 
و املياه  لتوزيع  الرئيسية  املديرية  و  القنوات  لشبكة  الرئيسية   املديرية 
هذه أبنية  نفس  يف  املوظفيني  أعامل  رسم خطة  الوقت  نفس  يف  و   إصالها، 
لدا األقىص  لحده  الرضا  توفري  األمثل،  الوظيفية  بالحلول  القيام   املديريات، 
موقف هناك  مؤسستنا،  مظهر  متثل  التي  السمعة  نطاق خدمة   العامل، يف 
يف حالياً  املنترشة  واملركبات  الخدمات  ملبنى  مركبة   143 بسعة   للسيارات 

.جميع أنحاء الحرم

تشييد املباين الخدمية إلسيك  يف القسم األورويب )7(

تاريخ البدء:24  ترشين الثاين  2016
تاريخ االنتهاء:  27 شباط  2020

تكلفة العقد:19.567.500  لرية تركية

البيئي) التنظيم  أعامل  و  اسنلر  منطقة  يف  الخدمات  بناء  العمل:   محتوى 
(التجمييل

 مزايا املرشوع:  توفري خدمة جيدة للمواطنني املقيمني يف املنطقة للحصول
 عىل خدمة فعالة بطريقة أرسع وأكرث راحة ومناسبة لظروف اليوم والعمل

عىل تحسني هويتنا املؤسساتية
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3.4.4.8 إدارة الطاقة
 يتم تطوير سياسات الطاقة لالستخدام الفعال للطاقة املستهلكة من خالل

العمل يف مجال كفاءة استخدامها يف مباين الخدمات واملرافق
واملركبات العائدة ملؤسستنا

3.4.4.8.1 استهالك الطاقة

أ( موارد الكهرباء املستهلكة

ب( استهالك الطاقة الكهربائية يف عام 2017

 يف الجدول أدناه يوجد قيم استهالك الكهرباء يف مراكز الضخ (الرفع)، محطات
 معالجة املياه، محطات معالجة مياه الرصف الصحي ومباين الخدمة التابعة

..إلدارتنا

الجدول 3.57 استهالك الطاقة

السنوات
الكهرباء املستهلكة

(كيلووات/ساعة)
قيمة رصف الكهرباء

(لرية تركية)

2013 1.085.984.878 329.067.065

2014 1.264.108.741 361.514.461

2015 1.105.685.826 354.048.653

2016 1.221.420.187 350.671.506

2017 1.389.120.983 402.972.111

الجدول 3.59 استهالك الكهرباء في عام 2017
اسم الوحدة الطاقةاملستهلكة

)كيلووات ساعة/سنة(
 تكلفة الطاقة

)لرية تركية/ سنة(

مراكز الضخ (الرفع) 905.390.239 283.335.223

محطات معالجة املياه 218.453.417 67.007.384

 محطات معالجة املياه
الرصف الصحي

251.710.316 47.459.985

اإلدارية واملرافق  املباين 
األخرى

13.567.012 5.169.519

المجموع العام 1.389.120.984 402.972.111

الجدول 3.58 توزع موارد الكهرباء المستهلكة
نوع املورد )الكمية )كيلووات/ساعة

رشاء الكهرباء 1.265.539.056

الكهرباء املنتجة يف محطات معالجة مياه
الرصف الصحي(التوليد املشرتك)

123.367.489

الطاقة الشمسية 214.438

المجموع 1.389.120.983

ت( استهالك طاقة الغاز الطبيعي

الطبيعي للمؤسسة عىل مدى السنوات الخمس الغاز   تتوفر أرقام استهالك 
 املاضية يف الرسم البياين أدناه. طاقة الغاز الطبيعي املستهلكة يف عام 2017

.تبلغ 50.5 مليون مرت مكعب
.

الرسم البياين 3.21 استهالك الغاز الطبيعي حسب السنوات

الرسم البياين 3.22 قيمة استهالك الغاز الطبيعي
حسب السنوات

قيمة و  مؤسستنا  قبل  من  املستهلكة  الكهرباء  كميات  الجدول  يف   يوجد 
الكهرباء كميات  الجدول  يف  يوجد  سنوات.   5 ألخر  بالنسبة  هذا   الرصف 

املستهلكة من قبل مؤسستنا و قيمة
الرصف هذا بالنسبة ألخر 5 سنوات. الكهرباء املستهلكة يف عام

قيمة الرصف كانت (kWh) 2017 هو 1.389.120.983

.402.972.111 لرية تركية

 يوضح الرسم البياين أعاله أرقام استهالك الغاز الطبيعي التي دفعتها إدارتنا
 يف السنوات الخمس األخرية . السعر املدفوع الستهالك الغاز الطبيعي يف عام

.2017 هو 47.8 مليون
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ث( استهالك الوقود

الرسم البياين 3.23 لقيمة الوقود املستهلك حسب السنوات

الجدول 3.60 إنتاج الطاقة
اسم املنشأة   الغاز الحيوي املنتج

مرت مكعب/سنة
 الكهرباء املولدة

كيلوواط ساعة/سنة

 محطة أتاكوي البيولوجية
 املتقدمة ملعالجة مياه

الرصف الصحي

5.918.865 36.894.300

 محطة أمباريل البيولوجية
 املتقدمة ملعالجة مياه

الرصف الصحي

4.238.127 33.950.092

 محطة توزال البيولوجية
 املتقدمة ملعالجة مياه

 الرصف الصحي

3.182.478 33.536.200

 محطة باشا كوي البيولوجية
 املتقدمة ملعالجة مياه

 الرصف الصحيس

0 18.986.897

المجموع 13.339.470 123.367.489

 يف بويوك )YGES(  مرشوع محطة الطاقة الشمسية العامئة
تشكمجة

تاريخ العقد               :01.09.2016
تاريخ االنتهاء             :15.04.2019

Euro 775.500:           تكلفة املناقصة

عن الناتجة  الخسائر  ولتقليل  لرشكتنا،  الطاقة  تكاليف  تقليل  أجل   من 
من خالل نهدف  املياه  واملساهمة يف حامية جودة  املياه  موارد  من   التبخر 
و العذبة  املياه  مصادر  يف  العامئة  الشمسية  للطاقة  محطة  إنشاء   "مرشوع 
العامئة، الشمسية  الطاقة  لوحات  باستخدام  وذلك  اسطنبول"  يف   استثامرها 
بسعة املرشوع  هذا  سيكون  الطاقة  إنتاج  ناحية  بيوك kWp 250 ومن   يف 
من األول  الشمسية  للطاقة  العامئة   التطوير  و  البحث   محطة   تشكمجة 
قد تركيا  ستكون  املحلية  الشمسية  الطاقة  ألواح  بإنتاج  و  العامل.  يف   نوعه 

.استخدمتها وألول مرة يف هذا املرشوع

الشمسية الطاقة  لتوليد  محمد  سلطان  الفاتح   محطة 

x)1.2mWp( يف إكيتليل

تاريخ البدء                :23.10.2017
تاريخ االنتهاء             : 03.08.2018

تكلفة املرشوع           : 4.900.000 لريرة تركية

 يتم تركيب محطة الفاتح سلطان محمد إكيتليل عىل مستودعات املياه يف
 املحطة، والتي ميكن أن تنتج 1.6 مليون كيلووات / سنة من الطاقة والتي

.هي تعادل نسبة 8% من االستهالك للطاقة الكهربائية

3.4.4.8.2 إنتاج الطاقة

أ ( كمية الكهرباء و الغاز الحيوي املنتج يف محطة معالجة

مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة يف عام 2017 

إنتاجه يف محطات معالجة مياه الرصف تم  الذي  الحيوي  الغاز   بلغ إجاميل 
كوي وباشا  وتوزال،  وأمباريل،  أتاكوي،  يف  املتقدمة  البيولوجية   الصحي 

13.339.470 مرت مكعب، والكهرباء 123.367.489 كيلوواط/ساعة

ب ( مشاريع الطاقة الشمسية

للمياه والرصف الصحي (إسيك) بخطتها لعام 2020-2016  تهدف اسطنبول 
ويف وكفاءة"،  بفعالية  املوارد  "إدارة  و  البيئة"  يف  املستدامة  "املساهمة   إىل 
مصادر من  إدارتنا  إليها  تحتاج  التي  الطاقة  عىل  للحصول  جهودنا   نطاق 
الكهربائية الطاقة  عىل  للحصول  نسعى  للبيئة،  الصديقة  املتجددة   الطاقة 

باالستفادة من الطاقة الشمسية

الكهرباء لتوليد  تشكمجة  بيوك   محطة 
من األلواح الشمسية العامئة
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 ت( مشاريع طاقة الرياح

 تلبي إسيك جزءا من احتياجات الطاقة الكهربائية ملنشأتها من محطات طاقة الرياح، ولزيادة استخدام الطاقة املتجددة يتم إجراء قياسات الرياح يف 7 مناطق
 مختلفة. سيتم توليد الطاقة من خالل إنشاء توربينات الرياح يف هذه املناطق من أجل توليد الطاقة من املمرات الهوائية املوجودة عىل األرض الواسعة يف

.أحواض السدود. تم تركيب محطات قياس الرياح والطاقة الشمسية عند 7 نقاط بدءا من نقطة اسيرتانجة إىل ملن

قياس الرياح يف القسم األوريب وتسجيلها

تاريخ البدء                :27.11.2016
تاريخ االنتهاء             : 27.11.2017

.تكلفة املرشوع           : 168.000

سيتم تحديد طاقة الرياح يف منشأت إسيك يف القسم األوريب. تم تحديد
. إمكانية طاقة الرياح للمناطق

قياس الرياح يف القسم اآلسيوي وتسجيلها

تاريخ البدء                :26.12.2016
تاريخ االنتهاء             : 26.12.2017

تكلفة املرشوع           : 169.000

سيتم تحديد طاقة الرياح يف منشأت إسيك يف القسم اآلسيوي. تم تحديد
إمكانية طاقة الرياح للمناطق
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3.4.4.9 فعاليات البحث والتطوير  

الصحي والرصف  املياه  بتكنولوجيات  املتعلقة  التطورات  متابعة  إجراء   بتم 
ذات واملؤسسات  الوحدات  مع  والتنسيق  بالتعاون  دراسات  أيضا   ويجري 
الجديدة. التكنولوجيا  عىل  الحصول  نطاق  ضمن  والخارج  تركيا  يف   الصلة 
ضمن واملؤسسات  الخرباء  مع  العمل  واإلنتاج  املحلية  التكنولوجيا   تواصل 
 الجامعات و مجاالت الصناعة. يتم تقييم املشاريع املقدمة من قبل أشخاص

.عمليني وقانونيني مبا يتامىش مع رؤية ورسالة إدارتنا

تم التي  والتطوير  البحث  مشاريع   3.4.4.9.1 
إنجازها يف عام 2017

 أ ( عمل النمذجة الهدروليكية يف منطقة كوتشوك تشكمجة
يف اسطنبول

املنطقة يف  املياه  توزيع  لنظام  الهيدروليكية  النمذجة  املرشوع:   تعريف 
حل أجل  من  النتائج  عىل  والحصول  النموذج  لهذا  وفقا  النظام   وتحليل 
التابعة النقل  اإلسالة وخطوط  وشبكات  املناطق،  منها  تعاين  التي   املشاكل 

.ملنطقة كوتشوك تشكمجة

الشبكة وخطوط  النقل  لخطوط  دينامييك  منوذج  إنشاء  املرشوع:   وصف 
 الكرتونيا للمناطق داخل حدود منطقة كوتشوك تشكمجة باستخدام برامج

(DMAs) منذجة الكمبيوتر، وإنشاء مناطق معزولة
التدفق  قياس  وتصميم غرف  املفقودة،  املياه  الكشف عن ترسب   لتسهيل 
الالزمة التقراير  وتقديم  خرائطها  ورسم  املحددة  املعزولة  املناطق   لهذه 

.لإلدارة عن نتائج النمذجة

(ANAMMOX) ب ( مرشوع البحث األويل إلزالة اآلزوت
تطبيق والتي  الالهوائية  األمونيومية  األكسدة   بعملية 
آمباريل محطة  يف  الوحل  إنحالل  وحدة  مخرج  مياه   عىل 

 البيولوجية املتقدمة ملعالجة مياه الرصف الصحي وذلك

(الهدرجة/ بعملية  اآلزوت  إزالة  من  التحقق  استهداف  الطريقة  بهذه  تم 
الوحل إنحالل  وحدة  مخرج  مياه  من  الالهوايئ  األمونيوم  أكسدة   املركزات) 
 يف محطة آمباريل البيولوجية املتقدمة ملعالجة مياه الرصف الصحي الحائزة
 عىل نسبة عالية من اآلزوت و غزارة منخفضة، كام استهدف القيام بالبحوث،
الكفاءة وتحديد  تجريبي،  نطاق  عىل  املفاعل  وتطبيقات  و،   واالختبارات، 

.وظروف التشغيل

نتيجة لهذه الدراسة؛

 تم اختبار الظروف التشغيلية وتم الحصول عىل خربة عملية عىل 
 نطاق تجريبي إلزالة تركيزات عالية من األمونيا يف مخرج مياه وحدة إنحالل

.الوحل بعملية أكسدة األمونيوم الالهوائية

 متت إثراء البكترييا التي تقوم بعملية أكسدة األمونيوم الالهوائية 
من األهمية  غاية  يف  عملية  أصبحت  املحلية.  املعالجة  محطات  وحل   يف 

 3.4.4.9.2  مشاريع البحث والتطوير املستمرة يف
عام 2017

الصحي الرصف  ومياه  الرشب  مياه  تطبيقات   أ (مرشوع 
للتطبيقات الغري حفرية

والصيانة باإلصالحات  القيام  بإمكانية  اإلدارة  إعالم  باملرشوع:   التعريف 
 وإعادة تأهيل أنابيب شبكة املياه املوجودة ضمن نطاق خدمة املؤسسة يف
 األماكن املزدحمة واملتشابكة مع البنيات التحتية األخرى بدون حفرها عن
 طريق استخدام تقنيات غري حفرية. يشمل تطبيق هذه التكنولوجيا أعامل
التقنيات، وتجهيز وتحديث إدارتنا هذه  فيها  التي طبقت  للمناطق   الجرد 
 الرشوط والقواعد الالزمة لها، إىل جانب الخدمات االستشارية يف البحث حول

.إمكانية انتاج األدوات و التجهيزات و ماكينات العمل املعنية محليا

الغري الشبكة  أنابيب  تأهيل  وإعادة  وتجديد  إصالح  وبهدف  املرشوع:   حول 
الغري تقنيات  باستخدام  املؤسسة  عمل  مجال  ضمن  الواقعة  للحفر   قابلة 
 حفرية، تخطط اإلدارة من خالل إنشاء بنية تحتية تقنية إىل تكامل موظفيها
التحتية لتكنولوجيا الغري حفرية. يف هذا السياق نهدف البنى   مع تقنيات 

..إىل إعداد تقرير تقييم حول املطبوعات املحلية و الدويل املعنية

ب ( مرشوع من مياه الرصف الصحي إىل اإلدمان
اسطنبول لجامعة  التابع  الرشعي  الطبي  واملعهد  األخرض،  الهالل   يعمل 
"رصد ملرشوع  إلسطنبول  التنمية  وكالة  من  وبدعم  إسيك  مع   بالتعاون 
 املخدرات واملواد العقلية األخرى يف مياه الرصف الصحي" عىل لفت االنتباه
 إىل مشكلة املخدرات املتزايدة يف بلدنا ويف العامل وزيادة الوعي االجتامعي يف
 هذا الكفاح. و تم دعمه ضمن إطار "برنامج الدعم املايل االبتكاري واإلبداعي

.يف اسطنبول" ملدة 12 شهرا من قبل وكالة التنمية السطنبول

(İTÜ) بدعم من قسم الهندسة الجيوماتية يف جامعة اسطنبول التقنية،
الكتشاف  الجغرافية  املعلومات  نظام  عىل  قائم  مراقبة  نظام  إنشاء   يتم 
 .التغريات اإلقليمية املرتبطة بالوقت لتحديد استخدام املواد غري املرشوعة يف
 مياه الرصف الصحي، ويتم إجراء الدراسات الالزمة عىل النظام و كام تستمر
 الدراسات مع األساتذة املسئولني يف الجامعة. تحدد إدارتنا املناطق التجريبية
للمناطق والصحية  اآلمنة  املناطق  أفضل  وتحدد  املرشوع  نطاق   ضمن 

.املحددة وتوفر العينات وفًقا لرشوط الحوض يف الظروف املطلوبة

3.4.4.9.3  أعامل ورش البحث والتطوير

 تعقد برامج املحارضات والندوات كل شهر يف رئاسة قسم البحث والتطوير
 والتخطيط، يف القضايا الحالية املتعلقة بالتحسينات يف قطاع املياه والرصف
 الصحي. يف هذا املجال، يتم دعوة  األكادمييني للربامج املنظمة، وممثيل الخرباء

من القطاع الخاص، واملوظفني الفنيني العاملني يف مؤسستنا

دون املثىل  الظروف  تحدد  وأن  وثابتة  مستقرة  العمليات  تكون  أن   نواحي 
 الحاجة إىل اعتامد خارجي عىل رشاء البكترييا من نقطة الصفر يف حالة إنشاء

.مصنع كامل النطاق

 املخترب تم إنتاج بكترييا اللقاح من أجل القيام بتشغيل مقياس  
.أويل مبقياس مخربي

من  أرسع  نتائج  عىل  التجريبية  التشغيل  مبحطة  الحصول   تم 
.املفاعالت كاملة االختالط مقارنة باملفاعالت املتدفقة لألعىل

الصحي  الرصف  مياه  استخدام  دون  اإلثراء  إمكانية  رؤية   تم 
.االصطناعية
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2017

عنوان الربنامج املتحدث

 إدارة املاء ومياه الرصف الصحي
والتقنيات الغري حفرية

 إدارة املياه يف بودابست ورشكة أكوا

(Aqua) يف تركيا

تكنولوجيا الال حفر
الدكتور فرات سفن

(American Structure Point)

 البحث والتطوير واإلنتاج املحيل
للمواد

CIPP و Fold&Form

(AKATED) ياسني تورون 
 و الدكتور مصطفى جمهور

(ECETAŞ) أوزغريغني

 تعريف املنتجات املحلية املضادة
للتبخر

 الربوفيسور الدكتور نوراي تشاغالر،
 الدكتور عمر سعاد تاشكن، الدكتور

 عبد الله اكسو-معهد العلوم
البحرية – جامعة اسطنبول

 تحديد خصائص مياه الرصف
 الصحي واختيار عملية معالجة

 مياه النفايات القامئة عىل الكتلة
الحيوية

 الربوفيسور الدكتور غوتشلو انسيل
 (هندسة البيئة يف جامعة اسطنبول

 التقني

الطاقة فعالية  و  االبتكار   مفاهيم 
يف معالجة مياه الرصف الصحي

هندسة ايرشاهني(  ايفرين   الدكتور 
البيئة يف جامعة اسطنبول التقنية

للتآكل مقاوم  منتج محيل   تقديم 
خطوط يف  املستخدمة  املواد   يف 
 توصيل املياه - تقديم منتج محيل
يف والترسبات  التشققات   ملنع 

الخطوط أثناء الزلزال

معهد تاشكن(  سعاد  عمر   الدكتور 
العلوم البحرية – جامعة اسطنبول

3.4.4.9.4 أعامل اإلنتاج املحيل)التوطي(     
إلنتاج إدارتنا  أنشطة  تنفيذ  أجل  من  املحلية  التكنولوجيا  مكتب   أنشأ 
املياه قطاع  يف  إدارتنا  تستخدمها  التي  والتكنولوجيات  واملعدات   اآلالت 
 والرصف الصحي ذات اإلمكانيات الوطنية ولزيادة القدرة املحلية عىل اإلنتاج

.التكنولوجي

أعامل مكتب التكنولوجيا املحلية

 استمرارية العمل عىل تأمني للمواد الخام واملعدات املحلية 

   .CIPP املستخدمة يف تطبيقات

عن  للكشف  محلية  سمية  أجهزة  إنتاج  عىل  العمل   ويجرى 
.التهديدات املسممة

ا لتطوير جهاز محيل لقياس التنفس لتحديد   يجري العمل حاليً
.إمكانات معالجة مياه الرصف الصحي

املائية  الترسيبات  عن  الكشف  أجل  من  الدراسات   وتستمر 
الربمجيات باستخدام  يتم تطويرها  التي  باستخدام أجهزة االستشعار   وذلك 

.والتكنولوجيات املحلية

التي  املحلية  املنتجات  وتطبيق  تطوير  عىل  مستمر   العمل 
.ستساعد عىل تقليل الخسائر الناتجة عن التبخر

وطلبات  املشاريع  تقييم  وتم  املحليني  املصممني  مقابلة   متت 
املياه توفري  أجهزة  عىل  العمل  أوالً  يتم  السياق،  هذا  يف  املحلية.   املنتجات 
 والطاقة يف مركبات تنظيف القنوات و املباين التي تستخدم أجهزة التدفئة

.املركزية

والتقنيات  واملعدات  باآلالت  املتعلقة  الجرد  أعامل  بدأت   وقد 
 املستخدمة يف إسيك ضمن هذا النطاق، يتم التحقق من نسب االنتاج املحيل

.واكتشاف املشاكل امليدانية التي تواجه

 وقد اتخذت الخطوة األخرية يف اإلنتاج املحيل للشبكات املعدنية 
الستخدامها يف محطات معالجة مياه الرصف الصحي

إجراء  أجل  من  االستشعار  أجهزة  تطوير  دراسات   وتستمر 
محطات يف  الستخدامها  والفيزيائية  والكيميائية  البيولوجية   القياسات 

.معالجة املياه والخزانات والشبكات والكوارث املحتملة

ورشة عمل االنتاج املحيل

ورشة عمل البحث والتطوير
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3.4.4.10  اإلدارة اإلسرتاتيجية وفعاليات تطوير الخدمات
 تستمر الدراسات املتعلقة برصد الخطة الرئيسية الحالية وإعداد الخطة الرئيسية الجديدة. كام تجري األعامل الالزمة بشأن االسرتاتيجيات والسياسات عىل

.املدى املتوسط والطويل واألهداف االسرتاتيجية للمرشوع، ويجري إعداد برنامج األداء وبرنامج االستثامر، تدوين التقارير املعنية بنتائج التنفيذ

الجودة إدارة  دراسات  الجودة من خالل  معايري  توثيق  أعامل  تنفذ  وكام  الداخلية.  التوصية  نظام  تطوير  ويتم  والعمليات  املخاطر  إدارة  أعامل  تنفيذ   يتم 
.الشاملة، ويتم رصد مسابقات وجوائز املؤسسات الوطنية والدولية

 

3.4.4.10.1  دراسة الخطة الرئيسية
 مع خطة مياه الرشب والرصف الصحي الرئيسية، سيتم تنفيذ خدمات مياه
الناحية من  بصورة مستدامة  األمطار  مياه  و  الصحي  الرصف  ومياه   الرشب 
التخطيط سياسة  ضمن  ؛   2053 عام  حتى  واملؤسساتية  واملالية   البيئية 

.واالستثامر واإلدارة عىل املدى القصري واملتوسط والطويل
مرحلة يف  هي  التي  الرئيسية،  الصحي  والرصف  الرشب  مياه  خطة   ستبدأ 

املناقصة، يف 2018

3.4.4.10.2   دراسة الخطة االسرتاتيجية
غايات  7 من  تتألف  و   2016-2020 إلسيك  الثالثة  اإلسرتاتيجية   الخطة 
مؤرش.  225 و  و مرشوع  نشاط   978 و  إسرتاتيجي  هدف   20 و   إسرتاتيجية 
 وتتبع برامج األداء الغايات و األهداف االسرتاتيجية ونشاط ومؤرشات السنة

التابعة لها

3.4.4.10.3   دراسة برنامج األداء
األنشطة يشمل  الذي   ،2018 لعام  السنوي  األداء  برنامج  إعداد  تم   وقد 
االسرتاتيجية والغايات  األهداف  مع  متاشيا  لتنفيذها  الالزمة   والفعاليات 

.لخطة اإلدارة االسرتاتيجية 2020-2016 و تلبيتا لحاجتها للموارد املالية
 برنامج األداء السنوي إلسيك عام 2018 يشمل عىل 7 غايات اسرتاتيجية، و 19

ا و 272 مؤرشات أداء ا، و 255 نشاطً ا اسرتاتيجيً .هدفً

 باإلضافة إىل ذلك، عقدت املديريات برنامج متابعة األداء السنوي لعام 2017
للمؤسسة السنة  لنهاية  األداء  تقييم  تقرير  وتم تحضري  أشهر.  ثالثة   بوترية 

.و األقسام

تنفيذ نتائج  متابعة   متت 
لعام السنوي  األداء   برنامج 
268 مجموعه  مبا   2017 

.مؤرشا عىل مستوى اإلدارة

 3.4.4.10.4  مرشوع إسيك لنظام اإلدارة اإلسرتاتيجية
املتكاملة

 إسيك نظام اإلدارة اإلسرتاتيجية املتكاملة؛ وهو مصمم كنظام ميكن من
 خالله إدارة جميع عنارص اإلدارة اإلسرتاتيجية يف إسيك بشكل فعال ومراقبتها

.وتطويرها من خالل نظام واحد

اإلسرتاتيجية، لإلدارة  األساسية  والعنارص  املتكاملة  اإلسرتاتيجية  اإلدارة   نظام 
،التي تغذي بعضها البعض من حيث املدخالت واملخرجات

،التخطيط االسرتاتيجي 
،برنامج األداء 
،امليزانية 

،برنامج االستثامر
،الرقابة الداخلية 
،معايري الخدمة 
،املحاسبة 
،نظام معلومات اإلحصاءات 
،نظام األداء الفردي 
املخاطر 

إدارة  أنظمة  ميّكن  متكامل  إدارة  نظام  إنشاء  يستهدف   كام 
إدخال أو  التغيريات  إلظهار  البعض،  بعضها  مع  التواصل  من   العمليات 
 البيانات يف أي نظام عرب اإلنرتنت، ومنع تكرار إدخال البيانات وفقدان الوقت

.والجهد
بدأت الدراسات األولية والتحليلية يف عام 2017.

 3.4.4.10.5  مرشوع إسيك لتحليل املخاطر 
(İKRA) املؤسساتية 

 
،من أجل تقديم الدعم إلنشاء نظام الرقابة الداخلية لإلدارة

بهذه  بالتحكم  اللمتعلقة  الفعاليات  وتحديد  املخاطر   جرد 
،املخاطر

من  الحد  بهدف  الوقاية   / املخاطر  لتخفيف  عمل  خطة   إعداد 
املخاطر

(İKRA) وقد تم مترير مرشوع تحليل املخاطر يف املؤسسة 
.إلنشاء نظام لرصد املخاطر وتقييمها

(İKRA) تستهدف دراسة إسيك لتحليل املخاطر املؤسساتية 
:املوضوعات التالية

،االستخدام الفعال للموارد 
،اتخاذ التدابري قبل حدوث املخاطر 
،منع هدراملوارد 
،إنشاء تصور مشرتك للمخاطر يف جميع أنحاء املنظمة 
.زيادة الرتكيز عىل الفرص 
مخرجات النطاق؛  ضمن  املرشوع  يف  اإلنفاق  وحدات  جميع  تغطية   يتم 

املرشوع مدرجة أدناه؛
،دليل إدارة املخاطر 
،جرد املخاطر 
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،خطة الحركة حيال املخاطر 
.جدول فعاليات التحكم 

التي  57 الـ  االجتامعات  نهاية  يف  تحديدها  تم  املخاطر  من  عدد   475  قيم 

يف ما مجموعه 199 ساعة مبشاركة 1.191 شخص ضمن مرشوع  İKRA متت
 وتأكيدها من قبل مديري وحدات اإلنفاق. تم إنشاء جرد للمخاطر يتضمن  
وتواريخ واملسؤوليات  العمل  وخطط  املخاطر)  (استجابات  التحكم   أنشطة 

العمل املوجودة بالفعل ضد املخاطر

أن ميكن  التي  املجاالت  مراعاة  مع  رئيسية،  فئات  أربع  إىل  املخاطر   تصنف 
تؤثر فيها. ويبني الجدول أدناه التفصيل العددي للمخاطر حسب املجموعات

 الجدول 3.62 توزع المخاطر
المؤسساتية

نوع املخاطر
الكمية
(عدد)

املخاطر املالية 25

املخاطر التشغيلية 238

املخاطر االسرتاتيجية 164

مخاطر التناسق 48

المجموع 475

3.4.4.10.6  دراسات إسيك إلدارة العمليات

 تم تصميم أنشطة املرشوع عىل أساس 293 عدد من خرائط العمليات التي
 يتم تحديثها باستمرار والتي حددت من قبل مرشوع إسيك  لتحليل

(ISAP)العمليات.
 

خرائط إعداد  ويتم  الوحدات  مع  بالتنسيق  الالزمة  التحديثات  إجراء   يتم 
.العمليات للمشاريع واألنشطة الجديدة

الرقابة عمليات  يف  إسيك  عملية  خرائط  الداخلية  الرقابة  وحدة   تستخدم 
.الداخلية للرئاسة

3.4.4.10.7 منوذج إسيك إدارة جودة الخدمة 
للمواطنني؛ إسطنبول  متلكها  التي  املائية  اإلمكانات  إيصال  نطاق   ضمن 
توحيد قضايا  مراعاة  من خالل  إسيك"  إدارة جودة خدمة  "منوذج  إنشاء   تم 
رضا وزيادة  االتصال  نقاط  وتحسني  القياس،  معايري  وتحديد   الخدمات، 
 املواطنني، وإنشاء نظام لجعل خدمات املياه أكرث تأهيالً وتطوير نهج خدمات

.املياه املستدامة

 وبالنظر إىل تطوير وحدات الخدمة يف إداراتنا نستمر يف العمل عىل منوذج
 إدارة جودة الخدمة يف إسيك املؤلف من 3 مراحل والذي تم من قبل مراقبة
الثانية. املرحلة  يف  تنفيذه  ثم  ومن  املرشوع  تخطيط  ملرحلة  األوىل   املرحلة 
نطاق ضمن  املدينة  موقع  إدارة  مرشوع  تقييم  تقرر  ذلك  إىل   باإلضافة 
 منوذج إدارة جودة الخدمة الهادف إىل مراقبة تدابري السالمة املهنية وسالمة
 الطرقات التي يتوجب عىل املتعهديني أخذها عىل عاتقهم يف ساحات إصالح
.و بناء الرصف الصحي و البنية التحتية، واإللتزام بالقوانني املنصوصة للعمل

3.4.4.10.9  نظام اقرتاح املوظفيني
يف نطاق أنشطتنا القطاعية التي تجري ضمن عمليات و مسؤوليات إدارتنا؛
 وبهدف زيادة الجودة، وتأمني السالمة املهنية، وترسيع إنجاز العمل والتقليل 
 من ضياع الوقت و تخفيض التكاليف تم إنشاء نظام اقرتاح يسمى"لدي فكرة"
تقييمها ما املبتكرة والتصحيحية والتنظيمية و  املوظفيني  أراء   وذلك ألخذ 
اإلدارة للتطبيق، ولجعل قرارات املوظفيني جزء من قرارات  قابلة   إذا كانت 
.وتعزيز اإلحساس باالنتامء املؤسيس وتوفري القيمة والديناميكية للمؤسسة

 نظام اقرتاح
املوظفني

 3.4.4.10.8  إسيك كشـّاف

املؤسيس التطوير  يف  ستسهم  التي  الخفية  األفكار  عن  الكشف  أجل   من 
مع يتامىش  مبا  املشاريع  وتحقيق  الجديدة  األفكار  إنتاج  ولتشجيع   لإلدارة، 
 رؤية املؤسسة الرائدة ذات الجودة العالية واملنفتحة للتطور املستمر بجودة
 عالية، ومن أجل بناء وتسيري ونرش ومتابعة نظام توصيات داخيل، تم تنفيذ

 .نظام املرشوع إسيك كّشـاف وأعامل البنية التحتية املعنية به
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 ب (مسابقة مرشوع البلدية الفعالة - مركز البحث والتطوير لإلدارات املحلية
 بتنظيم من قبل مركز البحث والتطوير لإلدارات املحلية ومبشاركة  76 بلدية ومجلس تابع لها ضمن 4 فئات و بتقديم 137 مرشوع، من قبل بلديات املدن

.الكربى، والبلديات املحلية، وبلديات املقاطعات و املجالس التابعة لها

 شاركت إسيك بـ "مسابقة مرشوع البلدية الفعالة" والتي نظمت هذا العام للمرة الثالثة واستحقت جائزة املرتبة األوىل يف املسابقة تحت فئة "البنية التحتية
 املحاكاةIBYS.''   والبيئة" مبرشوعها تحت اسم "مرشوع إدارة املاء" الذي يتكون من مرحلتني "إدارة الترسب يف شبكات املياه" و "اإلدارة الذكية للمياه باستخدام

الهيدروليكية القامئة عىل

)MİARGEM(

 3.4.4.10.10   الجوائز والشهادات
 

 أ ( جائزة الرؤية 2016 من قبل رابطة محرتيف التواصل

يف كل عام، تنظم رابطة محرتيف التواصل األمريكية ومقرها سان فرانسيسكو منافسة دولية سنوية. هذا العام، شارك ما يقارب 1000

مؤسسة رائدة من مختلف القطاعات من 25 دولة

 لقد شاركنا يف املسابقة، حيث يتم أخذ تقارير األعامل الخاصة باملؤسسات يف االعتبار، مع تقرير األعامل السنوية لإلدارة لعام 2016 وتقييمه وفًقا للمعايري
.الثامنية التالية

1. االنطباع األول

2. غالف التقرير

3. رسالة إىل الرشكاء

4. لغة تعبري التقرير

5. التقارير املالية

6. اإلبداع

7. وضوح الرسالة

8.الوصول إىل املعلومات

مختلفة فئات  خمس  يف  الجائزة  منحهام  وتم  منفصل  بشكل  واملحتوى  الغالف  تصميم  تقييم  وتم  نقطة.   100 أصل  من  نقطة   98 عىل  إدارتنا  حصلت 

)LACP(
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3.4.4.11 إدارة العالقات الخارجية
والعضويات والربوتوكوالت  التعاون  بتنسيق  نقوم  و  جديدة.  عالقات  وإقامة  الدولية  أو  الوطنية  املنظامت  أو  املؤسسات  مع  عالقاتنا  تطوير  بصدد   نحن 
 واالتفاقات املتعلقة مبجاالت العمل. من أجل مشاركة معرفتنا اإلدارية واكتساب خربات جديدة يف إدارة املياه و مياه الرصف الصحي، يتم تنظيم املشاركة عىل

املستوى املؤسسايت يف املعارض املحلية و الدولية

3.4.4.11.1  فعاليات تقاسم الخربات
أ( زيارات الوفود األجنبية

املؤسسات مع  العالقات  وتطوير  واملعلومات،  الخربات  تقاسم   بغرض 
 واملؤسسات الدولية و الوطنية تقوم إسيك بتوفري تنسيق التدريب والرحالت
القادمة إىل  التقنية وخدمات الرتجمة والتعريف  واإلرشاد للوفود األجنبية 

.مؤسستنا

 يف عام 2017، زار مؤسستنا ما مجموعه 254 ضيف (22 وفد 4 منهم محليني
الربامج أو ضمن  املعرفة/الخربة  تقاسم   التدريب  18 وفد أجنبي) بغرض   و 

.الرسمية

قامئة للدبلوماسية العامة إلسيك

ب ( فعاليات الربوتوكول
تطوير أجل  من  الدول  من  العديد  مع  النوايا  حسن  بروتوكول  توقيع   تم 
 عالقات إسيك مع املؤسسات واملنظامت الوطنية والدولية، ولتبادل املعلومات
من مناذجا  إدارتنا  تتقاسم  املوقعة،  الربوتوكوالت  نطاق  ويف   والخربات. 

.التطبيقات الجيدة إلداراة املياه والرصف الصحي مع املؤسسات األجنبية

الجدول 3.63 دراسات البروتوكوالت
eالدولة املؤسسة نوع التعاون الوضع

 البوسنة
والهرسك

بوسنة رساي   مديرية 
 للمياهوالرصف

الصحي
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تم التوقيع

باكستان
يف املياه   مديرية 

 والية بنجاب
(واسا - الهور)

حسن  بروتوكول 
النوايا

تم التوقيع

األردن
منظامت  جمعية 

املياه العربية
حسن  بروتوكول 
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أثيوبيا
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صحى هرار
(HWSSA)
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الكويت 

اليمن 

اإلمارات العربية املتحدة 
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تشييل 
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لبنان
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السودان

ليبيا

الصومال

العراق

فلسطني
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التي والدولية  الوطنية  والندوات  واملؤمترات  املعارض   ت ( 

املشاركة فيها خالل عام 2017

ث( أكادميية إسيك

وفد ماليزيا

 املؤمتر واملعرض الدويل الخامس للشبكات الذكية واملدن –

نيسان 2017

مؤمتر ومعرض البحث واالبتكار – أيلول 2017

منتدى اسطنبول الدويل الرابع للمياه – مايو 2017
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3.4.4.12 الفعاليات اإلعالمية
 من خالل متابعة مكاتب مؤسستنا املختصة بالصحافة والنرش، يتم تلبية طلبات دور النرش ومؤسسات الصحافة و إرسال أجوبة ألسئلتهم ودحض األخبار غري

.الصحيحة منها. متت إدارة حسابات وسائل التواصل االجتامعي إلدارتنا بشكل فعال وتم توفري املعلومات العامة يف نطاق أنشطة الرشكة

3.4.4.12.1  فعاليات اإلعالم الورقي 

 الرسم البياين 3.24 ألعداد املقاالت التي أعدت للمؤسسات اإلعالمية

 
 

 يف عام 2017 كان هناك 60 تبليغ مكتوب لبلدية اسطنبول الكربى، و 140 خرب عىل الويب، و17 جواب و دحض ألخبار سلبية ظهرت يف الصحافة، و 13 تقرير
معلومايت للصحافة، و 18 بيان صحفي من أجل النرش عرب اإلعالم املريئ واملكتوب ومواقع اإلنرتنت و 21 بيانا عن قطع املياه

استثامرات عن  لإلعالن  إسيك  من  مجلة  إعداد  تم  الثاين،  وترشين  آيار   يف 
.وفعاليات مؤسستنا

 يف غضون عام 2017، تم نرش ما مجموعه 2.380 مقالة إخبارية عن اإلدارة.
.وكان 1.982 خربا منها إيجابيا ومحايدا، و 398 سلبيا

 الرسم البياين 3.25 نوعية األخبار املنشورة يف الصحف يف

عام 2017
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IBBوWEB TV  مقابالت مديرنا العام لبلدية إسطنبول الكربى

3.4.4.12.2  فعاليات اإلعالم املريئ

 الرسم البياين 3.26 نوعية األخبار املنشورة عىل التلفزيون

يف عام 2017

 تم نرش ما مجموعه 581 مادة إخبارية يف وسائل اإلعالم املرئية عن اإلدارة
 يف عام 2017. عدد اإلخبارية اإليجابية يف الوسائط املرئية هو 484 بينام كان

.عدد األخبار السلبية هو 97

الفيديوهات و الصور يف عام 2017

 خالل عام 2017، تم التقاط 6.801 صورة، وتم ملء رشيط فيديو يضم 240
.ساعة وتم تحضري 14 فيلامً

 3.4.4.12.3  فعاليات وسائل التواصل االجتامعي

يتم نرش أنشطة وإعالنات الوكالة عرب وسائل التواصل االجتامعي. كام تنرش
إلخ، عىل  املياه،  انقطاعات  املياه،  توفري  السدود، معلومات  امتالء   معدالت 
 حسابات إسيك عىل التويرت وحساب التويرت للدعم وفيس بوك وانستغرام. يتم
 الرد عىل صفحات الفيسبوك وتويرت لدينا باتباع طلبات وشكاوى املواطنني.

.ويف صفحة انستغرام يتم مشاركة معدالت امتالء السدود والبيانات

 يتزايد عدد املتابعني لنا يف وسائل التواصل االجتامعي يوًما بعد يوم. خاصة
املفاجئة، األعطال  فيها  تحدث  التي  اليايل  و  األعياد  بالنرش يف  القيام   خالل 
أوسع بصورة  املنشورات  هذه  وصول  ويكون  للمياه،  الطويلة   االنقطاعات 
بلدية يف  األخرى  واملؤسسات  العامة  العالقات  شعبة  مديرية  تقوم   عندما 

.اسطنبول الكربى بإعادة نرش عرب تويرت لهذه األخبار والبيانات

 عدد املتابعني عىل صفحة املديرية العامة إلسيك عىل التويرت هو 28.900،
 بينام عىل صفحة الدعم يف تويرت 1.641 و يف الفيس بوك 10.869. يتم توجيه
 الطلبات والشكاوى الواردة من املواطنني عىل حسابات تويرت و فيسبوك إىل
 الوحدات ذات الصلة ويتم توفري املعلومات استجابًة للردود الواردة. باإلضافة
 إىل ذلك، يتم مشاركة اإلخطارات حول ترقية الرشكة.و يتم بث الفيديو التي

.قمنا بإعدادها، والتي تعلن عن مؤسستنا، عىل قناة إسيك عىل اليوتيوب
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3.4.4.13   أعامل حاالت الكوارث والطوارئ
 يتم توفري التدخل أثناء الكوارث املحتملة وحاالت الطوارئ وتخطيط السلطة اإلدارية واملوارد الالزمة يف حاالت الدفاع املدين. و كام يتم اتخاذ التدابري الالزمة

.للحد من إمكانية حدوث سيناريوهات األزمات املتوقعة

3.4.4.13.2  فعاليات إدارة األزمات
وملعرفة الصحي،  والرصف  املياه  إدارة  يف  األزمات  إدارة  أهمية   للتأكيد عىل 
الراهنة إلدارة األزمات يف إسيك، واختبار إدارة األزمات املحتملة ضد  الحالة 
 سيناريوهات املياه والرصف الصحي. تم العمل عىل " محاكاة أزمة سيناريو
حالة يف  إسيك  إدارة  اسرتاتيجيات  تحديد  تم  الدراسة،  هذه  يف   ."  الزالزل 
دراسات وتستمر  فرعية.  سيناريوهات  تطوير  وتم  محتمل  زلزال   حدوث 

.السيناريوهات الفرعية بشأن حاالت األزمات املحتملة

3.4.4.13.1دراسة إسيك  من أجل محاكاة األزمة  
من التعليقات  لتلقي  تقييم  اجتامع  ُعقد  الزالزل،  محاكاة  لدراسة   نتيجة 
الالزم أخذها التحقق من دراسة اإلجرارات   املشاركني. حيث تم االستنتاج و 
وحدات عاميل  ومكتسبات  التدخل،  جودة  و  فعالية  رفع  و  التبليغ   بعد 
 اإلنفاق من املحاكاة و تم عرض كل هذا عىل مسامع أعضاء الفريق اإلداري

.لألزمة يف إسيك

دراسة محاكاة األزمة يف إسيك

دراسة محاكاة األزمة يف إسيك
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 3.5  تقييم نظام معلومات األداء
3.5.1  معلومات عامة

 لقد دخل اإلدراك واألفكار واملامرسات املتعلقة باإلدارة بعملية تغيري جذرية

الجديدة، املفاهيم  من  العديد  ظهرت  وقد   .1980 عام  بعد  خاصة   ورسيعة 
والرؤى، واألساليب والتقنيات يف هذه العملية الرسيعة التغيري والتحول

 يف البداية سوف يأيت نهج اإلدارة االسرتاتيجية واملامرسات املتعلقة بها. يحدد
الوصول الذي ميكن  املكان   التخطيط االسرتاتيجي كأداة لإلدارة االسرتاتيجية 
 إليه يف نهاية فرتة زمنية معينة، يف إطار منظور متوسط وطويل األجل وموجه
التخطيط والخارجية.  الداخلية  البيئية  الظروف  مراعاة  مع  املستقبل،   نحو 
وخاضعة واقعية  مبادئ  عىل  تقوم  الجودة  إلدارة  أداة  هو   االسرتاتيجي 

.للمساءلة، تستند إىل الفهم التشاريك والنتائج املخطط لها والتغيري
برنامج األداء.  برامج  بواسطة  للتطبيق  قابلة  االسرتاتيجية  الخطط   أصبحت 
سنوي، بشكل  للمؤسسة  املالية  االحتياجات  تحدد  وثيقة  عن  عبارة   األداء 

.والفعاليات الالزمة ضمن الخطة االسرتاتيجية، و هو مؤرش لألداء

 ومن املهم أيًضا تقييم النتائج باإلضافة إىل إعداد الوثيقة وتنفيذها. وترتبط
إدارة عىل  والقدرة  املؤسسات،  نجاح  مثل  املرغوبة،  التطورات  من   العديد 

.مستقبلها، والقدرة عىل اتخاذ قرارات دقيقة، بعملية التقييم
النتائج هذه  تقييم  و  عليها  الحصول  تم  التي  النتائج  هو  األداء   تقييم 
حددتها التي  الغايات  و  األهداف  لتحقيق  املستخدمة  األساليب  خالل   من 

.املؤسسة، والفعاليات التي تم القائم بها لتحقيق األداء املطلوب
املؤسيس التعلم  وتوفري  األداء،  لتقييم  الهادفة  القرار  صنع  عمليات   تعزيز 
الحد من إىل  للمساءلة. كام يهدف  الفعالة، وتوفري أساس  املوارد   وتخصيص 

.املجهولية بشأن املستقبل من خالل زيادة الرتاكم املعريف

3.5.2  نظام معلومات األداء
 واستناداً إىل الخطة اإلسرتاتيجية إلسيك  2016-2020، تم إعداد برنامج األداء

 السنوي لعام 2017. أثناء إعداد برنامج األداء، متت مراجعة األهداف والغايات
التي األهداف  تحديد  وتم  األول،  املقام  يف  االسرتاتيجية  الخطة  يف   الواردة 

 يتعني إنجازها يف عام 2017 بشكل أولوي. وقد تم إيالء اهتامم دقيق لقياس
.األنشطة واملؤرشات يف تحديد األهداف والغايات

ضمن نطاق الخطة اإلسرتاتيجية إلسيك  2020-2016:
تم تحديد 7 غايات اسرتاتيجية و 

هدف اسرتاتيجي 20.

عام متوقعة يف  تكن  مل  التي  اإلسرتاتيجية  والغايات  األهداف  يتم تضمني   مل 
أخذ تم  األداء،  برنامج  إعداد  يجري  وبينام  األداء.  برنامج  نطاق  يف   2017 
الخدمات احتياجات  النظر يف  االعتبار، وتم  االسرتاتيجية يف  الخطة   أولويات 

.وإمكانيات امليزانية
.مؤرشات األداء هي املؤرشات الرئيسية التي تظهر مدى تحقيق األهداف

:برنامج األداء لعام 2017

7 غايات إسرتاتيجية 

ا   ا اسرتاتيجيً 20 هدفً

264 فعالية

.تم متابعة وتقييم 268 مؤرش أداء  

املتابعة تنفيذ  تم   ،2017 لعام  األداء  برنامج  تنفيذ  نتائج  مراقبة  أجل   من 
 عىل أساس ربع سنوي. أثناء عملية الرصد والتقييم، يتم أخذ كل من نتائج

.تحقيق امليزانية وقيم تحقيق املؤرش لألنشطة املنفذة كأساس

 عند تقييم البيانات التي تم الحصول عليها، ال يتم النظر فقط يف املشاريع
 واألنشطة التي تتطلب نفقات كبرية، بينام توىل األهمية لألنشطة واملشاريع
لضامن هامة  وسيلة  هو  األداء  تقييم  أن  االعتبار  بعني  األخذ  مع   الصغرية. 
 الشفافية واملساءلة املالية، إىل جانب أنه تم عرض جميع النتائج من جميع

النواحي
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 3.5.3  نظام تتبع برنامج األداء

3.5.4  نظام تقييم األداء
 

أ ( حساب مستوى النجاح 
:يتم استخدام طريقتني حسابيتني مختلفتني وفًقا لنوعية املؤرش

إذا كان املطلوب هو أن تكون القيمة املحققة أعىل من القيمة املستهدفة ؛

مستوى النجاح: (القيمة الفعلية / القيمة املستهدفة) * 100
إذا كان املطلوب هو أن تكون القيمة املحققة أقل من القيمة املستهدفة ؛

مستوى النجاح: (القيمة املستهدفة / القيمة الفعلية) * 100

ب ( حساب انحراف الهدف
والقيمة األداء  مؤرش  يف  لها  املخطط  القيمة  بني  الفرق  الهدف؛   انحراف 
 الفعلية، يتم التعبري عن بعد القيمة املخطط لها بشكل مئوي (%(  ضمن

.القيمة املطلقة
:يتم حساب االنحراف الهدف عىل النحو التايل

* املستهدفة[  القيمة   / املستهدفة)  القيمة   - الفعلية  ](القيمة   االنحراف:| 

100 |
 تشري قيمة انحراف الهدف إىل توافق قيمة برنامج األداء املستهدفة و إىل إذا
أثناء عملية تحقيق الغري متوقعة  الظروف   ما كانت واقعية أم ال. وبسبب 

.الهدف، لن يتم تجاهل قيم االنحرافات التي من غري املمكن تجنبها


