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ال تكن سيداً عىل شعبك، بل كن خادمهم، فسيد القوم

خادمهم.



مولد  اويسال

رئيس بلدية إسطنبول الكربى 



رسالة من رئيس بلدية إسطنبول

تُعد بل  فحسب،  الحايل  وضعها  و  العريق  بتاريخها  اسطنبول  تقترص   ال 

باعتبارها تركيا.  مقطورة  الوقت  نفس  يف  وهي  نوعه.  من  فريداً  حضارياً   أفقاً 

الفنون و املدخرات اإلجتامعية ثناياها األفكار و   وسيلة نقل أساسية تحمل يف 

اآلونة يف  املدينة  هذه  وأهمية  سعة  زيادة  دميومة  أن  كام  اإلقتصادية.   و 

األفق إىل هذا  الوصول  تستهدف  التي  الكوادر  تراث خدمة  مبنية عىل  األخرية، 

 وال شك أن إلسيك حصة األسد يف هذا املركز التي ارتقت إليه مدينة إسطنبول، من 

 خالل استثامراتها دوماً يف قطاع مياه الرشب و الرصف الصحي والتي حققتها يف إطار

.اإلحتياجات املقرتحة للتقارير العلمية، والدليل عىل ذلك تقرير فعاليات إسيك

احتياجات بحساب  القيام  إن   " قائالً:  اسطنبول  يف  املياه  تاريخ  صدى   ويرتدد 

و الرشب  مياه  تقنيات  ومتابعة  األماكن،  جميع  يف  املياه  توفري  و   املدينة، 

السياق، هذا  ويف  تامة"  دقة  و  مستمرة  متابعة  تتطلب  الصحي   الرصف 

٢٠١٨ عام  يف  الدميومة  طريق  عن  أهدافها  استمرار  اسيك  هدفت  فقد 

.معالجة

اإلنتهاء بعد  كم   35 إىل  يصل  بطول  الثاين  الجزء  يف  إسالة  خط  تشييد   وسيتم 

والتي 133كم،  يبلغ طوله  الذي  و  األول  بالجزء  الخاص  اإلسالة  أعامل خط   من 

 تعترب املرحلة الثالثة ملرشوع مالن الذي يعترب تأميناً ملياه إسطنبول. و ستتالىش

آخر جانب  من  املرشوع.  هذا  امتام  عند  األبد  إىل  إسطنبول  يف  املياه   مشكلة 

 فقد طرحت الدراسات املتعلقة بإنشاء نفق مياه الرشب بطول 22 كم يف خط

 .كاغد هانة – بهتشيل أوالر – صفا كوي، بغرض نقل املياه إىل القارة األوروبية

 وال زالت تتابع أعاملها يف تشييد مرافق تحلية مياه الرشب التي ستسد اإلحتياج

 الجديد إىل املاء. وإىل جانب تعمري املرحلة الثانية من عمريل أمرييل الذي ابتدأ يف

 عام 2017، فقد رشعنا يف إنشاء مرافق تحلية مياه الرشب شيال ضارليك و طاش

 أولوك وتركوس يف عام 2018. وال زالت مستمرة يف نطاق عهد " التحلية البيولوجية

 املتقدمة" التي ابتدأت لتحلية مياه الرصف الصحي. وقد ابتدأت منشأة معالجة

تقديم يف  أتاكوي  يف  الثانية  للمرحلة  املتقدم  البيولوجي  الصحي  الرصف   مياه 

 الخدمات يف عام 2018. بينام ال زالت اعامل بناء املرحلة الثالثة لطوزال، ومنشآة

 يني كايب لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجي، ومنشأة بايت ليامن لتحلية مياه

 الرصف الصحي مستمرة. من ناحية أخرى فقد ابتدئنا يف إنشاء 5 منشآت لتحلية

 مياه الرصف الصحي يف منطقة دوزجا، لحامية حوض مالن الذي يعترب أهم مورد

فرتة تستمر  وبينام  الصحي.  الرصف  مياه  إسطنبول من خطر   الرشب يف   ملياه 

 املناقصة الخاصة بتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجي لقايض كوي و منشأة

الثالثة يف البيولوجي املتقدم يف مرحلتها   سالح تار تحلية مياه الرصف الصحي 

.باشاكوي من جهة، فيُستهدف الرشوع يف التعمري يف نهاية عام 2019 من جهة أخرى

 وستتابع إسيك تقديم األولوية يف استخدام و تطوير التقنية القومية و املحلية

الحال هو  كام  وجود،  مسألة  تعترب  بل  بسيطاً،  عرضاً  بكونها  تقترص  ال   التي 

اسطنبول بلدية  تحققها  التي  األنشطة  جميع  تتضمن  التي  الساحات  .يف 

أكنافها دور هام يف حثنا عىل تقديم التي ترعرعنا تحت   وال شك أن للحضارة 

الذين إسيك  موظفي  إىل  شكري  أقدم  ولذلك  باملياه.  املتعلقة   الخدمات 

يف باملياه  املتعلقة  الخدمات  تقديم  و  البيئة  حامية  عىل  جاهدين    يسعون 

وبركة خرياً   2018 لعام  إسيك  فعاليات  تقرير  يكون  أن  أمتنى  و  .اسطنبول. 

...مع فائق اإلحرتام و التقدير

أعزايئ  سكان مدينة إسطنبول



فاتح توران
املدير العام إلسيك



من املدير العام
أعزايئ  سكان مدينة إسطنبول

 إن للامء التي هي مصدر الحياة مكانة فريدة لدى إسطنبول. فواحي مدينة اسطبنول
مصادر انعدام  مع  البوسفور  ومضيق  األسود  والبحر  مرمرة  بحر  من  باملياه   محاطة 
كبري نهر  بعبور  اسطنبول  تتمتع  فال  املدينة.  من  القريبة  املناطق  يف  الرشب   مياه 
البوسفور مضيق  عىل  تطل  ولكنها  األخرى.  القدمية  املدن  يف  الحال  هو  كام   عربها 
الحياة منط  يعكس  الذي  املضيق  هذا  العامل.  يف  اً  فريد  مائياً  مساراً  يعترب   والذي 
المثيل الذي  موقعها   إىل  باإلضافة  الزمن.  مر  عىل  املنتقلة  الحضارة  آثار   وأجمل 
اسطنبول فتضيف  والخالصة  واحد.  آن  يف  والغرب  الرشق  ترايث   بني  يجمع  والذي   له 
املدونات و  املجلدات  يف  رسدها  عن  املرء  يعجز  عدة  معاين  السطنبول  واملاء  .للامء 
 نحن إدارة إسيك  املمثل الحايل لحضارة املياه التي توارثناها من أجدادنا الذين نفتخر
وسبل باألوقاف  واألرواح  الهندسية  بالحسابات  األذهان  برتويض  امتازوا  والذين   بهم 
 املياه والنوافري. أما بالنسبة لهذا اإلنجاز الذي يروي لنا أنشطة  واستثامرات و خدمات
املياه حضارة  مجلدات  إىل  املضاف  الحديث  املجلد  فلعله  خلفناها،  التي     .السنة 
مبوجة تذكرنا   األلسنة  يف  الذهب"  من  وترابها  "حجرها  عبارة  تردد  من  الرغم   عىل 
وبالتايل سكانها  عدد  زيادة  باستمرار  اسطنبول  فتتسم  الخمسينات،  مابعد   الهجرة 
تصل   2008 عام  يف  املياه  استهالك  نسبة  كانت  فعندما  أيضا.   املاء  إىل   احتياجها 
هناك أن  أي   .2018 عام  يف   ² م   1.040.965.331 بلغت   فقد    ،  ² م   718.346.791  إىل  
هذه حساب  أن  كام  سنوات.   عرش  خالل   %45 بنسبة  املاء  استهالك  يف   تفاقم  
والتوقيت صحيحة،  استثامرية  خطط  وضع  و  سنوات،  عرش  قبل  مسبقاً   الزيادة 
كان كام  العطش  مع  العراك  لكابوس  والتصدي  اإلستثامرات،  هذه  إلحياء   املتسق 
اسطنبول بلدية  عليه  ترشف  املتي  اإلدارة  تفوق  عىل  دليالً  إال  ليس  املايض،   .يف 
 ال يزال الحساب املسبق من أجل املستقبل ملدينة مثل اسطنبول أمر ال غنى عنه. ولهذا
 السبب فإننا نقوم بالتفكري املتزامن حول مصادر مياه جديدة  و محطات لتحلية هذه املياه
 وأنظمة ترصيفها.  وبعد امتام اعامل خط اإلسالة الذي يبلغ 133 كم من الجزء األول للمرحلة
 الثالثة من مرشوع مالن الذي متكنا من انجاز مرحلتيه األوىل و الثانية، فسيتم انشاء خط
 إسالة الجزء الثاين والذي يبلغ طوله 35 كم. وسنتمكن من توفري املزيد من املياه مبقدار 1
 .مليار و 77 مليون م³يف املدينة من خالل الرشوع يف تخزين املياه بعد امتام تشييد سد مالن

عىل بناؤه  سيتم  والذي  كم   22 من  املؤلف  الرشب  مياه  نفق  فإن  آخر،   جانب   من 
األوروبية الناحية  إىل  مالن  مياه  لنقل  صفاكوي  أوالر-  باهتشييل  هانة-  كاغد   خط 
ال املياه،  استهالك  من  املزيد  يتطلب  الذي  األمر  سكانها،  عدد  الهائلة  اسطنبول   من 
محطات تتناول  جديدة  مبشاريع  املتعلقة  الدراسات  اجراء  ونتابع  املناقصة.  قيد   زال 
جمهوريت، مرشوع  من  الثانية  املرحلة  و  ضنامندرا  كمشاريع  الرشب،  مياه   تحلية 
ملرشوع الثالثة  للمرحلة  الرشب  مياه  تحلية  محطات  انشاء  خطط  وضع  عن   فضالً 
الثانية مرحلتها  الرشب يف  مياه  تحلية  محطة  تشييد  دراسات  نتابع  كام   . تليل   إييك 
2017 عام  يف  ابتدأ  والذي  م³/اليوم   500.000 سعته  يبلغ  الذي  أمرييل  مرشوع   .لدى 
يف الرشب  مياه  تحلية  محطة  بتشييد  املتعلقة  الدراسات  اجراء  يف  ابتدأ   وقد 
مياه تحلية  ومحطة  م³/اليوم،   20.000 سعته  يبلغ  الذي  ضارليك  شيلة   مرشوع 
م³/  100.000 سعته  يبلغ  الذي  أولوك  طاش  مرشوع  يف  الثانية  ملرحلتها   الرشب 
اليومبغرض م³/   120.000 سعته  يبلغ  الذي  تركوس  مرشوع  عن  ناهيك   اليوم، 
2018 عام  يف  لها  املجاورة  املناطق  و  الجوي  إسطنبول  ميناء  يف  املياه  احتياج   .تلبية 

الحديثة. املنشآت  تعمري  بعد  اطالقاً  القدمية  املياه  منشآت  ننىس  ال   إننا 
أوزون، وقنطرة  أغرييل،  كقنطرة  املائية،  القناطر  ترميم  يف  ابتدأنا   فقد 
املستقبل إىل  العتيقة  لحضارتنا  التاريخية  اآلثار  لنقل  بوزدوغان  .وقنطرة 
 
مدار اسطنبول عىل  إىل  منقطعة وصحية  وغري  عالية  ذات جودة  مياه  بإيصال   ونقوم 
بذلك، النكتفي  ولكننا   . تامة  بثقة  الصنبور  مياه  بإستخدام  السكان  ويتمتع   .7/24 
ويف الصنابري.  مياه  ورائحة  طعم  لتحسني  جديدة  مشاريع  بتطوير  نقوم   بحيث 
الرطبة اإلصطناعية عىل مجرى نهر سد ببناء أنظمة األرايض  الهدف نقوم   سبيل هذا 
خالل من  منبعها  يف  الزالت  وهي  املياه  تحلية  من  نتمكن   الطريقة  وبهذه   عمريل. 
الطعم انجزناه من أجل  الذي  أما املرشوع اآلخر  النباتات.  الطبيعية بواسطة   األنظمة 
عىل العمل  نواصل  كام  املنشط.   الكربون  حبيبات  تطبيق  فهو  الرائحة   ونوعية 
متقدمة تنقية  طريقة  وهي   ، املنشط  الكربون  حبيبات  لتطبيق  تجريبي  .نطاق 
 وال شك أن حامية البحار التي تتميز بها مدينة اسطنبول، وتحلية مياه الرصف الصحي،
بإنشاء قمنا   ،2018 عام  يف  الجادة.  مهامنا  ضمن  تدخل   واصالحها  الجداول   وتنقية 
قمنا كم،كام   44 بطول  تجميع  ومركز  كم   444 بطول  الصحي  الرصف  مياه   شبكات 
أنفاق بطول 1.3 كم. باإلضافة إىل قيامنا   بتحلية أنهار بطول 20 كم وبنينا   بإصالح 

 1.4 مليار م³ من مياه الرصف الصحي عرب 86 محطة تحلية مياه الرصف الصحي وتم
 تحويلها إىل البيئات الحاضنة، وبالتايل متكنا من التصدي لتلوث البيئة.  وبينام نتابع
العمل نواصل  فإننا   ، جهة  من  جديدة  متقدمة  بيولوجية  مياه  تحلية  محطات   بناء 
متقدمة بيولوجية  تحلية  محطات  إىل  التمهيدية  ملعالجة  محطات  تحويل  .عىل 
 وقد افتتحنا محطة أتاكوي ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجي املتقدم للمرحلة
إنشاء يف  بدأنا  2018.كام  عام  نهاية  يف  م³/اليوم   240.000 سعتها  تبلغ  الذي  و   الثانية 
 محطة طوزال ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجي املتقدم يف املرحلة الثالية والذي
بسبب بناؤها  خطة  وضعت  والتي   ،2018 عام  يف  م³/اليوم،   400.000 سعتها   تبلغ 
 معالجة كمية مياه الرصف الصحي املتدفقة من حوض طوزال. وال زال العمل مستمراً
 يف انشاء محطة بالطاليامن ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجي املتقدم ذات سعة
 600.000 م³/اليوم املنشأ بغرض تحويل محطة التحلية التمهيدية املوجودة إىل محطة
الصحي الرصف  مياه  تحلية  محطة  انشاء  يف  بدأنا  كام  متقدمة.  بيولوجية   معالجة 
2018 عام  يف  م³/اليوم   450.000 سعتها  تبلغ  بحيث  كايب  يني  يف  املتقدم  .البيولوجي 

الصحي الرصف  مياه  معالجة  محطات  انشاء  يف  ابتدأنا  فقد  آخر  جانب   من 
جول ومحطة  م³/اليوم،   2.500 سعتها  تبلغ  التي  كايناشيل  املتقدم   البيولوجي 
م³/اليوم،  2.500 السعة  ذات  تشيميل  ومحطة  م³/اليوم،   2.500 السعة  ذات   ياكا 
ذات كوجا  أكتشا  محطة  إىل  باإلضافة  م³/اليوم   2.500 السعة  ذات  جاميري   ومحطة 
الصحي الرصف  مياه  خطر  من  مالن   حوض  حامية  بغرض  م³/اليوم،   9.000 .السعة 
الرصف ملياه  كوي  قايض  تحلية  محطات  مشاريع  مناقصات  تزال  ال   وبينام 
الثالثة املرحلة  يف  املتقدم  البيولوجي  آغا  سالحتار  ومحطة  البيولوجي   الصحي 
أخرى جهة  من   2019 عام  يف  امتامها  استهدف  فقد  جهة،  من  كوي  باشا  .يف 
مياه لتحلية  طوزال  محطة  طني  غسل  منشأة  مبناقصة  املتعلقة  الدراسات  زالت   وال 
من للتخلص  خططها  وضع  تم  التي  و  طن/اليوم   600 السعة  ذات  الصحي   الرصف 
ويُستهدف التفاوض.  قيد  املتقدمة،  البيولوجية  التحلية  محطات  من  الناتح   الطني 
 التخلص من الطني السالف الذكر عن طريق التقليل من نسبة تلويث الطني املتكون
للبيئة، املتقدم  البيولوجي  الصحي  الرصف  مياه  تحلية  محطات  أنشطة    نتيجة 
نشأ ستُ التي  املنشآة  خالل  من  بها،  املتميز  التسخني  من  املستمدة  الطاقة  .وتوليد 
 
املياه.   الوطني يف مسألة  العقل   ويف عام 2018، قضينا ساعات عمل إضافية لتطوير 
 حيث رشعنا يف بناء البنية التحتية ألنظمة املياه الذكية والتي ستكون من ضمن األنظمة
 "املعدودة يف العامل واألوىل يف بلدنا". ويتم إنتاج وتطوير شبكة املياه الذكية والتي ستزداد
 ميزاتها يف كل مرحلة من قبل مهنديس إسيك عرب برمجة محلية تقوم وبشكل حي عرب
 االنرتنت بأعامل من قياس قيمة الكلور إىل رصد الفيضانات وكمية املياه يف اآلبار وقياس
.تدفق التيار الذي سيقوم بتخفيض نسبة كمية الخسارة و املترسب إىل أقل نسبة ممكنة
ألننا  ،2017 عام  من  اعتباراً  املحلية"  املنتجات  عمل  "ورشة  بتنظيم  قمنا   كام 
التي املبتكرة  التطبيقات  خالل  من  واالستمرار  االنطالق  أن  من  يقني   عىل 
تقع وظيفة  والوطنية  املحلية  املصادر  من  وتتغذى  العرص  تكنولوجيا   تتابع 
هذه، العمل  ورشة  يف  مًعا  رشكة   42 بجمع  قمنا   2018 عام  ويف  عاتقنا.   عىل 
املياه قطاع  يف  املحلية  املنتجات  وتطوير  لدعم  ملموسة  خطوة  أول  .واتخذنا 
 وال يقترص األمر عىل عام 2018 فحسب ، بل إننا نقول "الوعي يف استخدام املياه" يف كل
 فرصة وكل عام، وننظم ندوات ومسابقات وعروض مرسحية وجوالت مؤسساتية ألطفالنا
 وشبابنا لغرس الوعي املتعلق باملياه و البيئة.  وقد قدمنا ندوة يف سبيل خدمة هذا امليدان
.إىل 37.620 طالباً من 384 مدرسة، واستضفنا 17.911 طالباً من 416 مدرسة يف منشآتنا
بعبارة متثالً  واملياه  الصحي  الصحي  والرصف  مياه  حول  تجربتنا  مبشاركة  قمنا   وقد 
 "مشاركة املعلومات ترثيها". بحيث استقبلنا  114 هيئة من 16 دولة مختلفة وتحدثنا
 عن تجارب إسيك معهم. وقد أسسنا أكادميية تدريب إلدارات املياه املحلية واألجنبية
.واتحاد بلديات تركيا (UCLG) تحت إرشاف اتحاد مدن العامل املتحدة واإلدارات املحلية
 وبكوننا إسيك فقد قمنا بإنفاق 2.8 مليار لرية تركية من إجاميل ميزانيتنا والتي تبلغ 6.8 مليار
.لرية تركية عىل اإلستثامرات. وبعبارة أخرى، قمنا بإنفاق41%  من امليزانية يف سبيل اإلستثامرات

أخرى تارة  اإلعراب  يرسين  العام  الرأي  إىل   2018 فعاليات  لتقرير  تقدمينا   وأثناء 
نعتربها التي  باملياه  املتعلقة  األعامل  و  الخدمات  بتقديم  افتخارنا  مدى   عن 
عطرة بتحية  ونحيكم  إسيك  أرسة  عن  نيابة  ونشكركم  إلسطنبول.  .مقدسة، 
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نبذة عن
إسيك 

 عدد السكان املتلقني للخدمات : 15.067.724

عدد املشرتكني                         : 6.428.080

عدد العاملني                          : 6.213

امليزانية السنوي                      : ¨ 6.762.775.004

اإلستثامر السنوي                   : ¨ 2.809.937.336



مياه
الرشب 

إنتاجية مصادر املياه                                 : 1 مليار و 653 مليون م³

كمية املاء السنوية املقدمة إىل املدينة         : 1.040.965.331  م³/السنة

متوسط املياه اليومية املقدمة إىل املدينة     :  2.851.960 م³/اليوم

طول خط شبكة مياه الرشب                      : 19.146 كم

طول خط نقل مياه الرشب                        : 2.602 كم

عدد محطات معالجة مياه الرشب              : 21

سعة محطات معالجة مياه الرشب             : 4.428.860



مياه الرصف
الصحي 

 طول شبكة قنوات مياه الرصف الصحي                               : 16.106 كم

طول مجمع مياه الرصف الصحي                                        : 1.140 كم

طول أنفاق مياه الرصف الصحي                                          : 201 كم

طول خطوط مياه األمطار                                                  : 4.300 كم

عدد محطات معالجة مياه الرصف الصحي                           : 86 محطة

سعة محطات معالجة مياه الرصف الصحي                           : 5.815.260 م³/اليوم

املتوسط اليومي لكمية معالجة مياه الرصف الصحي املعالجة : 3.927.030 م³/اليوم

كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنوياً                            : 1.433.366.077 م³/السنة

الكمية اليومية ملياه الرصف الصحي املعادة التدوير               : 80.462 م³/اليوم

الكمية السنوية ملياه الرصف الصحي املعادة تدويرها             : 29.379.814 م³/اليوم
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أ. املهمة و الرؤية
ب. معلومات حول اإلدارة

 ج . شؤون أخرى
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 التحول إىل مؤسسة رائدة"

 منفتحة نحو التطور املستدام،

 ذات خدمات عالية الجودة،

 متخذة يف ذلك البيئة و اإلنسان

  مبدأ أساسياً يف إدارة املياه،

 تستمد قوتها من حضارة املياه

"يف إسطنبول

 تنفيذ الخدمات املتعلقة باملياه و مياه "

 الرصف الصحي يف إطار الجودة واإلنتاجية

 و الفعالية من خالل اتخاذ سالمة اإلنسان

"والبيئة مبداً أساسياً لذلك

أ
املهمة و الرؤية

املهمة

الرؤية
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 مبادئنا و
قيمنا

 الحفاظ عيل البيئة

الرتكيز عىل اإلنسان

احرتام القيم األخالق

الثقة

اإلبتكارية

املشاركة

الشفافية
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 معلومات حول
اإلدارة

ب

1.1 التاريخ

تاريخ املياه يف اسطنبول

 تُعد اسطنبول  واحدة من أقدم املدن يف العامل والتي تم بناؤها حول منطقة  

 ساراي بورنو يف عام 658 قبل امليالد، وهي مركز هام لإلستيطان  من الناحية

 الجيوسياسية. وقد أصبحت اسطنبول مركز جذب سياحي وعسكري وتجاري

 لقرون عدة وذلك بفضل الحضارات والثقافات التي تحملها يف ثناياها، فضالً عن

 البحار التي تحيط بنواحيها من جميع الجوانب ومضيق البوسفور الذي يعترب

 إحدى عجائب الطبيعة ويفصل بني آسيا وأوروبا والخليج املشهور بصفة القرن

 .الذهبي

 وقد متتعت املياه باألولوية يف اسطنبول يف جمبع العهود التاريخية. فقد لعبت

 خطوات النقل املنشأة من أجل جلب املياه إىل املدينة والقنوات املائية والسدود

.الصغرية وخزانات املياه، دورها يف تشكيل حضارة عظيمة للمياه

 تاريخ املياه يف إسطنبول

 العهد الروماين: خالل فرتة التأسيس كانت تُسد احتياج املدينة إىل املياه
 من املوارد الجوفية. و بنيت أوىل مرافق املياه الرئيسية يف زمن اإلمرباطورية

  الرومانية. بحيث كان أوله خط النقل الذي ينقل املياه إىل املناطق املتواجدة

 عىل ضفاف الخليج، قام ببنائه اإلمرباطور هادريان. وثانيه هو خط اإلسالة الذي

 قام ببنائه اإلمرباطور قسطنطني بحيث يبلغ 242 كم من منطقة إسرتانسا إىل

 أدرنة كايب. أما الثالث فهو خط اإلسالة الذي قام بإنشائه اإلمرباطور فالنيس

 (378-346 ب.م). وإىل جانب نقله املياه من هالكيل إىل بايزيد من خالل خط

 اإلسالة السالف الذكر، فقد قام أيضا بإنشاء القنوات املائية والسدود الصغرية

 لجلب املياه من غابات بلغراد. وأهمها هي القنوات املائية املنطلقة من مضيق

 البوسفور. و قد قام اإلمرباطور ثيودوسيوس بإنشاء أربع خطوط النقل بهدف

 جلب املياه من غابات بلغراد إىل منطقة السلطان أحمد لسد تلبية احتياجات

 .املياه املتفاقم بالتزامن مع زيادة عدد السكان

 العهد البيزنطي: بعد إنقسام اإلمرباطورية الرومانية إىل قسمني، بدأت بوادر
 مشكلة املياه بالظهور يف اسطنبول عاصمة اإلمرباطورية الرومانية الرشقية. ومام

 زاد الطني بلة عدم بناء خطوط إسالة جديدة من جراء الحروب واإلضطرابات

 السياسية، ومحارصة القبائل املختلفة بغرض اإلستيالء عىل املدينة، األمر الذي

.تسبب يف تدمري القناطري وخطوط النقل املوجودة

 وقد شحذت اإلمرباطورية البيزنطية هممها يف سبيل إصالح جزء من خطوط

 النقل والقناطري املائية و تشييد صهاريج مفتوحة ومغلقة بدالً من شبكة

 املدينة ، والتي أصبح من املستحيل إصالحها بعد الغزو الالتيني. وقد بلغ عدد

 الصهاريج املفتوحة التي لعبت دوراً هاماً  تصدت فيها  للجفاف والحروب ما

 يزيد عن  70 صهريج. ومن بني الصهاريج املغلقة األكرث شهرة هي صهاريج يرة

 باتان وبينديرديرك وأجي موسلوك . أما صهاريج آيتو (ملعب الوفاء) وأسبور (

.تشوكوربوستان) وهاجيوس ماكيوس فهي أكرث الصهاريج املفتوحة شهرة

 العهد العثامين: قام األتراك الذين رشعوا يف بناء عهد جديد يف تشييد حضارة
 عظيمة للمياه يف اسطنبول، قياساً بالظروف املتوفرة يف ذلك العهد. وازداد عدد

 السكان بعد الفتح، لتتسبب يف ظهور مشكلة نقص منشآت املياه آنذاك. وقد

 قام السلطان محمد الفاتح بإصالح منشآت املياه املشيدة من قبل فالينس

.واملوحودة يف منطقة مرمرة

 بعد ذلك قام العديد من السالطني ورجال الدولة بإضافة أذرع جديدة ملنظومة

 محطة مياه منطقة مرمرة التي تتغذى من مختلف ينابيع املياه  املعروفة مبياه
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 هالكايل والقرى املجاورة لهالكيل.  أما بالنسبة لطرق املياه هذه فهي الفاتح

 وطورونشلو والباشا محمود الثاين ومصطفى وبيازيد والسليامنية وميهري ماه

 وابو السعود وكوبرولو وجراح باشا والسلطان أحمد ومراد الخامس ومحمود

 األول والباشا عيل هيكيم أوغلو واآلغا قاسم ونورعثامنية. وبلغت اإلنتاجية

 اليومية لهذه املحطات 4335 مرت مكعب، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات

.املناطق التي تغذيها

 وهناك 4 قنوات مائية كربى عىل محطة مياه هالكايل وهي قناة املعزول والقناة

 السوداء وقناة عيل باشا وقناة بوزداغ.  وقد تم إصالح قنايت املعزول وفالينس

 (بوزداغ) اآلثرييتني من البيزنطيني وأصبحا جاهزتني لالستخدام. كام تم توفري

 املياه بشكل مستمر عرب 18 قناة مائية للجوامع والنوافري وسبل املياه املوجودة

.داخل املدينة باإلضافة إىل الثكنات املوجودة خارج املدينة

 ويف العهد الذي ظهرت فيه مشكلة املياه بسبب ازدياد عدد السكان ، قام

 السلطان سليامن القانوين بتوظيف املعامر سنان من أجل حل هذه املشكلة.

.ليتم انشاء محطة مياه كريك ششمه يف عام 1555

 كام يتم اإلحتفاظ باملياه التي تتجمع يف مجرى أنهار عيل يب كوي وكاغتهانة  يف

 أحواض محطة مياه كريك ششمه ومن ثم يتم جلبها إىل أغري كايب ومن هناك

 يتم نقلها إىل املدينة.  وقد كانت تنقل املياه عرب القنوات املشيدة عىل الجداول،

.إلنعدام أنابيب مقاومة للضغط الشديد قي تلك العهود

 وقد لفتت صحة ودقة الحسابات والقياسات الدقيقة التي أجريت يف تلك

 العهود عند إنشاء القنوات املائية واألحواض ويف تحديد املجرى الرئييس أثناء

 تأسيس املحطات، عند مقارنتها بالحسابات التي تقوم بها األجهزة الحديثة يف

.الوقت الراهن

 هناك 4 قناطري يف املحطات التي تم تشييدها يف عام 1563 (قنطرة أوزون،

 قنطرة كاووك، قنطرة جوزالجا، قنطرة ماغلوفا) .  وقد كانت محطة مياه كريك

 تشمة تغذي 158 منشأة (94 سبيل ماء، 19 برئ، 15 مسلكاً، 13 حامم شعبي، 7

 قصور والخ) يوميا بـ4.200 مرت مكعب حتى يف الفرتات الزمنية التي تعرضت

 فيها للجفاف. وبعد عهد السلطان سليامن القانوين قام العديد من املتطوعني

.بإضافات زادت من كمية املياه وعدد املحطات املتغذية منه

 كام أن السدود (الحواجز) األربعة املعروفة باسم سدود كرك تشمة يف غابات

 بلغراد هي سد طوبوز (غنش عثامن 1620) السد الكبري (أحمد الثالث 1723)

 سد آيفاد (مصطفى الثالث 1765) وسد كريازيل (محمود الثاين 1818). وتصل

.سعة مياه كريك تشمة مع هذه السدود إىل 10.000 م³/اليوم

 وقد تم ايجاد حل ملشكلة املاء يف منطقة يب أوغلو بإسطنبول من خالل محطات

 مياه تقسيم التي أنشأت يف عام 1732. وقد تم وصول املياه الذي تصل انتاجيته

 اليومي إىل 800 م ³، إىل 3 شذروان، و 64 سبُل مياه وصنابري املياه  بواسطة

 الخزان املوجود هنالك والخزان الذي تبلغ سعته 2.700 م ³يف منطقة تقسيم،

 من خالل خط إسالة يبلغ طوله 20 كم، التي تتجمع يف محيط باهشة كوي.

 ومن بني هذه املحطات قناة باهشة كوي (السلطان محمود) التي تم إنشاؤها

 من قبل محمود األول عام  1732 وسد طوبوزلو، سد الوالدة وسد محمود الثاين.

.ارتفع مقدار اإلنتاج اليومي ملياه تقسيم إىل 3000 م ³ بعد إنشاء هذه السدود

 ومل يكن هناك أي خط إسالة حتى العهد العثامين يوفر املياه من اآلبار

 والصهاريج و الصهاريج املفتوحة يف جوف التالل من العهد الروماين و البيزنطي

.إىل أسكدار

 وقد تم انشاء 35 خط إسالة كمجموع ل 17 خطوط صغرية و 18 خطوط كبرية،

 كقناة ميهرماه للمياه التي أنشأتها ابنة السلطان سليامن القانوين، وقناة صوالك

 سنان للمياه، وقناة أتيك والدة التي أنشأت من قبل والدة السلطان مراد الثالث،

.وقناة نوشهرييل داماد إبراهيم باشا، عرفت بقنوات مياه أسكدار

 أما بالنسبة للمياه املستجمعة من الينابيع املتدفقة من سفوح تالل تشامليجا

 فقد تم نقلها إىل الكنائس، و الزوايا، و الشذروانات و الحاممات و الجوامع و

 ُسبل املياه املوجودة يف املدينة من خالل خطوط اإلسالة التي يتفاوت طولها ما

.بني 3 و 15 كم

 من جانب آخر فقد تم متديد السكان باملاء من خالل خطوط اإلسالة الصغرية

 واملتدفقة من موارد مختلفة لتصل إىل الصنابري وتسد حاجتهم. ومن أهمها

 مياه الحميدية التي بلغ انتاجيته 1.200 م³/اليوم و الذي قام بإنشائه السلطان

 عبد الحميد الثاين يف عام 1904. وقد كانت تصل هذه الشبكة املمتدة من ينابيع

 كامر بورغاز إىل القصور و الثكنات العسكرية وُسبل املياه املجاورة ملنطقة باي

.أوغلو والذي بلغ عدده إىل ما يقارب 50 سبيالً

 كام أن مياه صاري ير و كانليك كاواك املُسالة من أمريغان، من بني مياه الينابيع 

 السالفة الذكر. أما بالنسبة ملياه الينابيع املتدفقة يف املنطقة اآلسيوية فهي

 إسحاق آغا، وقرة كوالك، و 10 صنابري سبيل يف منطقة باي كوز، باإلضافة إىل مياه

.أملداغ (طاش داالن) و كوتشوك تشمليجا، و عتيك والدة، و كايش ضاغ
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 فرتة إدارة مياه اسطنبول )إيس(: بعدما تم التأكد من استحالة ايجاد حل

 ملشكلة املياه بواسطة تلك الرشكات الحائزة عىل اإلمتيازات التي تحرص عىل

 حقوقها، بينام ال تؤدي اإللتزامات امللقاة عىل عاتقها، قامت  برشاء رشكة تريكوس

 يف عام 1932 ورشكة  مياه أسكدار- قايض كوي يف عام 1937 وإحالة إدارتها إىل

.(إدارة املياه يف اسطنبول (إيس

 يف تلك األيام كانت كمية املياه اليومية املقدمة إىل إسطنبول حوايل 35000  م³.

 وقد تم زيادة سعة مركز ضخ تريكوس ومحطة تحلية املياه يف كاغد هانة من

 خالل أعامل إيس يف املنطقة األوروبية، ومن خالل الخطوة الثانية تم زيادة سعة

 خطوط النقل عرب تعزيزها وزيادة عدد مراكز الرتويج داخل املدينة وتم تبديل

 املضخات التي تعمل بالبخار مبضخات كهربائية. كام افتتحت آبار ارتوازية وتم

 إنشاء مركز ترقيه يف ترشبجي. كام تم تجهيز مركز الضخ يف  تريكوس مبضخات

 كهربائية من خالل إنشاء خط نقل الطاقة بني تريكوس-سالحتار آغا. وقد تم

 اإلنتهاء من شبكات توزيع املياه وخطوط إسالة سد عمريل الذي قامت بإنشائه

 أما يف املنطقة اآلسيوية، بفقد تم إنشاء سد. (DSİ) مؤسسة املياه الوطنية

 األمليل الثاين فوق نهر أمليل، كام  تم تجهيز مركز ضخ أمليل مبضخات كهربائية

.وتم تصليح محطة التحلية.  وأنشأت  5 موانئ مياه ومراكز للضخ يف الجزر

 ازداد عدد سكان اسطنبول التي فتحت ابوابها للمهاجرين برسعة قصوى

 ألسباب اقتصادية واجتامعية. األمر الذي تطلب إنشاء إدارة جديدة تتمكن من

 تلبية احتياجات   املاء والرصف الذي تزايد بالتزامن مع زيادة عدد السكان.  ويف

 عام 1981 اتحدت إدارة مياه اسطنبول مع إدارة شؤون املجاري لتُسمى بعد ذلك

.باالسم املخترص إسيك وتؤسس إدارة وتم إنشاء إدارة املياه واملجاري يف إسطنبول

مبنى
إسيك 

   

 عهد الرشكات: تم إنشاء رشكة »رشكة مياه دار سعادت املساهمة« (رشكة

 تِركوس) من قبل السلطان عبدالعزيز عام من خالل منح اإلمتيازات إىل  رشكة

 فرنسية بهدف تلبية حاجة املياه الغري كافية يف اسطنبول ولتوفري املياه ذات

.الضغط العايل يف األبنية الحديثة

 كام يعترب مركز الضخ  املنشأ عىل جانب بحرية تريكوس عام 1883 أول منشأ

 مُشيد. ويف عام 1888 تم بناء رابط لزيادة ارتفاع جوانب البحرية. أما يف عام

 1926 تم إنشاء أول محطة تحلية للمياه عىل تالل كاغد هانة. و نقل املاء إىل

 املدينة بعد تحليتها ومعالجتها بالكلور . ويف عام 1888 قامت رشكة املياه قايض

 كوي-أسكدار بتجهيز الساحة املمتدة مابني أناضولو حصار وبوستانجي بشبكات

 املياه بعد إنشاء سد أمليل األول فوق نهر أمليل يف عام 1893 وذلك من لتأمني

 احتياجات املياه للمنطقة اآلسيوية الرسيعة التطور بإسطنبول. فيام بعد قامت

 الرشكة أيضا بإنشاء محطة تحلية لتعالج املياه املوجودة يف سد أمليل باإلضافة إىل

.مركز ترويج وخط إسالة يصل إىل باغالر بايش وخزان مياه باغالر بايش
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 عهد إدارة املياه والرصف يف اسطنبول )إسيك(: ازداد عدد سكان اسطنبول بسبب هجرة أفواج هائلة من مختلف أنحاء البالد بسبب عوامل اجتامعية

.واقتصادية تعرضت لها تركيا

 وبناء عىل عدم كفاية موارد إسيك يف تلك الفرتة الزمنية لسد احتياج املياه و الرصف الصحي املتزايد بالتزامن مع زيادة عدد السكان، فقد استدعى األمر تأسيس إدارة

 جديدة ذات صالحيات و قدرات أكرث اتساعاً مام مىض،  وقد تم إنشاء إسيك عام 1981 وفقا للقانون رقم 2560 بإرشاف وايل اسطنبول  ويف عام 1984  انضمت إسيك

. لبنية بلدية اسطنبول الكربى.وفقا للقانون رقم 3009

 كام اتسعت ساحة خدمات إدارة إسطنبول للمياه و الرصف الصحي لتتضمن حدود املنطقة، يف إطار قانون البلدية الكربى عدد 5216 الذي دخل حيز التنفيذ يف عام

2004.
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الجدول 1.3 مكائن العمل املسجلة

العدد نوعية ماكيمة العمل

13 حفارة قنوات (مجنزر)

4 حفارة قنوات ( بعجالت)

2 رافعة (مجنزر)

3 رافعة (بعجالت)

4 رافعة صغرية (بعجالت)

12 لودر حفار (بعجالت)

1 حفارة (بعجالت)

7 رافعة وينش (بعجالت)

1 رافعة شوكية تلسكوبية

6 مركبة رش امللح و إزالة الصقيع

53  املجموع العام

العدد الجدول 1.1 وضع املركبات

مركبة رسمية 196

997 مركبة مؤجرة

53  ماكينة عمل

9 مركبة مسطحة

1.255 املجموع العام

 1.2. بنية املوجودات
1.2.1 املركبات

الجدول 1.2 املركبات الرسمية و املؤجرة
للتأجريرسمية نوع املركبةرقم التسلسل

405-مركبة1
469-مركبة ترانزيت2
271  جرارة3
214  باص صغري4
2048شاحنة صغرية 5
-82شاحنة6
-8 شاحنة برافعة7
-3شاحنة ذات سلة8
-3صهريج وقود سائل9
-1صهريج ماء10
-9تريال11
1سيارة فتح املجاري12
-5مركبة انقاذ السيارات 13
-9سيارة اسعاف14
-17سيارة فتح قنوات15
-1سيارة تنظيف القنوات16
-1سيارة تدقيق القنوات17
-7حاوية نفايات18
-3سيارة  بث 19
2مركبة تصفية الوحل20
-1مركبة إزالة الصقيع21
-9مركبة مسطحة22
-13حفارة (مجنزرة)23
-4حفارة ( بعجالت)24
-2لودر (مجنزر)25
-3لودر (بعجالت)26
-12لودر حفارة27
-4لودر صغري28
-7رافعة وينش 29
-1حفارة30
-6مركبة إزالة الصقيع31
-1رافعة شوكية تلسكوبية32

258997املجموع العام
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الجدول 1.4 مباين الخدمات

العدد نوع املبنى

14 مباين الخدمة العامة

29 مباين خدمات أعامل اإلشرتاك

21  محطات تحلية مياه الرشب

141 مراكز ضخ مياه الرشب

150 خزانات املياه

86 محطات تحلية مياه الرصف الصحي

7 املستودعات

2 الورش

6 املرافق التعليمية والرياضية و اإلجتامعية

3 املتاحف

579 سكن املوظفني

 1.1.2 املباين
أ( مباين الخدمات

 تقدم إسيك خدماتها يف مبنى خدمات الشؤون الفنية و 29 مديريات للفرع تابعة لرئاسة دائرة شؤون اإلشرتاك املتواجدة يف املقاطعات، إىل جانب مباين املختربات،

.بحيث تأيت يف مقدمتها مركزي للمديرية العامة الواقعة يف حي جوزال تابا مقاطعة أيوب سلطان

  .وباإلضافة إىل وجود مباين خدمات يف ساحات املنشآت املتعلقة بإدارة اعامل محطات تحلية مياه الرشب و الرصف الصحي، ومرافق الضخ، و خزانات املياه

الرسم البياين  1.1 معلومات ملكية إسيك
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مساعدي املدير العام

1.3.1 الشكل التنظيمي

 1.3 البنية الهيكلية

الرئيس          : مولود أويسال (رئيس بلدية اسطنبول الكربى)
وكيل الرئيس : 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)

مديرية شعبة
القرارات والضبط 

 مديرية شعبة الصحافة
والعالقات العامة

 مديرية املكتب
الخاص

 رئاسة وحدة
الرقابة الذاتية

 رئاسة مجلس
التفتيش

 االستشارات
القانونية

املفتشون

املجلس العام
 أعضاء مجلس
البلدية الكربى

مجلس اإلدارة

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

مديرية شعبة  ارناؤوط كوييف الشطر األورويب
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

 مديرية شعبة  اإلرشاف عىلاألوروبية الثانية
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
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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
للمنطقة األوروبية الثانية

 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
للمنطقة األوروبية الثانية

 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
مديرية شعبة  مناقصة أعامل البناء

مديرية شعبة  الحساب املؤكد
 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

 مديرية شعبة مركز الرفع
يف آسيا

 مديرية شعبة إسالة املياه
يف اوروبا

 مديرية شعبة األعامل يف ملن
ويشيل شاي

 مديرية شعبة البحريات ومصادر
املياه
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 تتألف إدارة إسيك من 4 أجهزة رئيسية وفقا للقانون رقم 2560. وهي: اللجنة

.العمومية واملجلس التنفيذي واملراقبني واملديرية العامة

 املجلس العمومي: يؤدي مجلس بلدية اسطنبول الكربى مهمة املجلس
 العمومي إلسيك. والرئيس هو رئيس مجلس بلدية اسطنبول الكربى(5216،

 املادة 12)يقوم مجلس بلدية اسطنبول الكربى بصفته املجلس العمومي إلسيك

 باإلجتامع كل عام يف شهري مايو ونوفمرب مبوجب جدول خاص ويقوم باإلقرار

 حول املهام املفوضة إليه وفقا لقانون إسيك رقم 2560. ويتم التسيري وفقا ألسس

 وأصول عمل املجلس العام وفقا ألحكام قانون البلدية رقم 5393 (2560 املادة 5،

.(5216 املادة 12

مهام املجلس العمومي  ) 2560، املادة 6(:
،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 التنفيذي بإصدار قرار يف اجتامع شهر مايو بعد تدقيق 

،تقريرفعاليات العام املايض وتدقيق تقرير املراقبني وامليزانية العامة

 اإلقرار من خالل تدقيق التسعرية التي تخص بيع املياه وتفريغ املياه 

،املستعملة

،اختيار مراقبني أساسيني و مراقبني احتياطيني 

،تفويض املجلس التنفيذي باإلقرتاض املحيل والخارجي 

 اإلقرار مبدى متايش الفعاليات املنفذة مع القانون رقم 2650 

.واألهداف التابعة هذا القانون

 دراسة املجلس التنفيذي مسبقاً للقوانني الداخلية   واتخاذ القرار 

.حيالها

 مناقشة الشؤون األخرى التي يتم إقرتاحها عىل املجلس العمومي 

 من قبل املجلس التنفيذي أو من قبل رئاسة بلدية اسطنبول الكربى واتخاذ

.القرار حيالها

 املجلس التنفيذي: يتألف املجلس التنفيذي من رئيس و خمس أعضاء. كام
 أن رئيس مجلس اسطنبول الكربى هو رئيس املجلس التنفيذي نفسه. يقوم

 املدير العام برئاسة املجلس التنفيذي يف حال غياب رئيس للبلدية.  وتقدم

 األولوية إىل أقدم شخص يف مدة الخدمة من املدير العام ومساعديه ليصبح

 عضوا أصيالً يف املجلس التنفيذي ويف حال تعادل سنوات الخدمة يتم إختيار

  األكرب سنا. كام يتم تعيني األعضاء الثالثة الباقيني للمجلس التنفيذي باقرتاح

 رئيس بلدية اسطنبول الكربى ومبوافقة  رئاسة وزراء الداخلية. وتبلغ مدة خدمة

 األعضاء املعينني يف املجلس التنفيذي ثالث سنوات، و من املمكن أن تتم إعادة

(تعيينهم عند انتهاء فرتة خدمتهم. (املادة 7، 2560

 يعقد املجلس التنفيذي  اجتامعاً معتاداً يف أيام محددة من   كل أسبوع وذلك

 بعد توفر األغلبية املطلقة. ويتم اتخاذ القرارات يف املجلس التنفيذي  من خال

 أغلبية األصوات وال ميكن االمتناع عن التصويت. أما إذا تعادلت األصوات يتم

 األخذ باإلعتبار الطرف الذي صوت له الرئيس.  وتكون القرارات مبنية عىل

 املسوغات، كام يقوم املعرتضني بتقديم مسوغات لسبب اإلعرتاض.  تحدد مهام

.(املجلس التنفيذي بشكل مفصل وفقا للقانون رقم 2560. /  (2560، املادة 9

 املراقبني: تكون اعامل إسيك تحت املراقبة الدامئة من قبل مراقبني اثنني خالل
 فرتة خدمتهم .  وتبلغ فرتة خدمة املراقبني سنينت، ومن املمكن انتخابهم للمرة

 .(الثانية بعد انتهاء املدة ( 2560. املادة 10

 املديرية العامة: تتألف من املدير العام ، ومساعدي املدير العام ،
 واملستشارين ، ومديرية التفتيش ، و رئاسة وحدة الرقابة الذاتية، و 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. وينبغي توفر الرشوط

 املطلوبة يف أعضاء املجلس التنفيذي أيضا يف األشخاص الذين سيتم تعيينهم يف

 منصب املدير العام. ومن املمكن أن يكون هناك عدد كافياً من مساعدي املدير

 العام رشيطة أال  يتعدى الخمس أشخاص، بحيث يتولون مساعدة املدير العام

 من خالل  تسيري أمور خدمات املديرية العامة. كام يتم تعيني مساعدي املدير

.العام باقرتاح من املدير العام ومبوافقة رئيس بلدية اسطنبول الكربى

1.3.2 أجهزة اإلدارة
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املجلس التنفيذي

املدير العام

مساعد املدير العام

رؤساء الدوائر

املدراء

املسؤولني

املوظفني - العامل

الشكل 1.1 الهيكل الهرمي إلسيك

 الجدير بالذكر أن هناك اختالفات يف خصائص اتجاهي بنية التنظيم يف إسيك

 العامودي واألفقي. فاإلختالف العامودي: هو نتيجة لإلختالفات يف الوظائف

 بينام تكون السلطة يف اإلتجاه العامودي للمؤسسة.  كام أن إلسيك التابعة

.لبلدية اسطنبول الكربى هيكل تنظيمي يتألف من سبع رُتب

 وتتمتع إسيك بهيكل تنظيمي متعدد التدرجات (املجلس العام واملراقبني اليتم

    تقييمهم عىل اساس رُتب هيكلية ضمن البنية التنظيمية إلسيك). ويحتوي هذا

 الهيكل سبع رُتب هيكلية وهي أعضاء املجلس التنفيذي، واملدير العام ومساعد

.املدير العام ورئيس الدائرة ومدير الشعبة والعريف واملوظف والعامل

 كام أن مستوى اإلختالفات العامودية عالية بسبب تعدد الرُتب الهيكلية إلسيك.

 ويف هذه الحالة تتبلور فكرة "ساحة املراقبة" لتحتل الصدارة. ومن املعروف أن

 مبدأ " ساحة املراقبة" تعني عدد ااألشخاص والوحدات التي سيرشف مسؤوالً

 عيل إدارتها و التحكم فيها بشكل فعال ومؤثر. وعىل العموم فهناك  عدد قليل

 من العاملني التابعني لللرُتب التي تعلوهم  يف إسيك. األمر الذي أدى إىل تشكيل

.منظمة متعددة املستويات ومتسلسلة بهيكل هرمي

 بينام تنتج اإلختالفات األفقية عن اإلختالفات التشغيلية وتشري إىل تعقد

 الهيكل باإلتجاه األفقي. و يتم تنفيذ اإلختالفات األفقية يف إسيك وفقا ملبدأ

 "التنظيم الوظيفي". ويف مثل هذه التنظيامت يتم جمع الفعاليات املتشابهة أو

.التي هي من نفس النوع وتخضع لسلطة نفس الوحدة

 ويخضع رؤساء الدوائر يف إسيك ملساعدي املدير العام. أما رئاسة وحدة الرقابة 

 الذاتية واملستشارين الحقوقيني ورئاسة مجلس التفتيش فهم خاضعني للمدير

 العام. ويتابع بعض املدراء تقديم خدماتهم مع خضوعهم للمدير العام والبعض

.اآلخر يخضع لرئاسة الدائرة املختصة

 وال يتم تقييم اللجنة العمومية واملجلس التنفيذي واملراقبني عىل أساس رُتب

.هيكلية ضمن الهيكل التنظيمي إلسيك

 تتألف اإلدارة العليا يف إسيك من اللجنة العمومية و املجلس التنفيذي واملدير

 العام ومساعدي املدير العام. وبعبارة أخرى، تتخذ القرارات االسرتاتيجية  يف هذا

  .املستوى ويتم اإلرشاف عىل التنفيذ

 و املمكن وصف رؤساء القسم بشكل عام كإداريني من املستوى املتوسط. مام

 يؤدي إىل اتخاذ الجزء األكرب  من القرارات التكتيكية يف هذا املستوى وتنفيذها.

 كام يتم اإلرشاف عليه من هنا أيضا. ومن املمكن وضع املديريات وأقسام

 املسؤول/العريف تحت صفة وحدات اإلدارة من الدرجة األوىل. وتصدر القرارات

 من املستوى التشغييل وتطبيق يف مثل هذه الوحدات. و يف نفس الوقت يتم

 تنفيذ القرارات املتخذة يف املستويات العليا يف املديريات  التي تعترب وحدات

 . إدارية

 ومن املمكن  تقسيم األجهزة اإلدارية و الوحدات التنظيمية التي تشكل إسيك1.3.3 البنية الهرمية إلسيك

 من ناحية مستوى اإلدارة إىل ثالثة أقسام: الوحدات يف املستوى اإلسرتاتيجي،

.الوحدات يف املستوى التكتييك والوحدات يف املستوى التشغييل

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

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

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

 يتم فصل إسيك عن باقي املؤسسات العامة باعتبارها مؤسسة تابعة لإلدارة

 املحلية وبسبب اختيار املجلس التنفيذي والذي يعترب صانعة القرار من قبل

 الشعب. كام أن إدارتها من قبل الشعب سبب آخر  لفصلها عن املؤسسات

 الخاصة. من جانب آخر فإن  لالستقالل اإلداري واملايل عن بلدية إسطنبول

 الكربى والتي هي مرتبطة بها  يجعل إلسيك شخصية اعتبارية منفصلة وموارد

 .متويلية خاصة  وميزانية مستقلة بها
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الجدول 1.5  برمجيات نظام اإلشرتاك

 توضيحاتالربمجيات

برمجيات العقود

 ، تحديد املستخدم الفعيل، اكتشاف العقد األلكرتوين، عملية فصلUAVTاستامرات تحديد هوية العمل وتحديثه، تكامل 

 التثبيت، إلغاء الطلب، التعطيل، أرُس الشهداء و الغزاة القدامي، تطبيقات اإلنرتنت، استامرة التقدم بإلغاء الطلب، مناذج العقود

 ، تحديث الضامن، حظر اسرتداد األموال، إذن اسرتداد األموال، إلغاء طلب اإلنرتنت، اإلستعالم عنKHFالجديدة، معامالت عقد 

 ، ارشادات العمل عرب الهاتف، مراقبة ارشادات العمل، تغيري الصفحة الرئيسية، خدمةIVCالعنوان، تحديث معلومات تطبيق 

الويب لعدد املشرتك النشط، تحديد ملف رخصة القناة، سجل رخصة القناة، ارشادات عمل مختلفة لرخصة الحفر والربط.

 ادارة خدمة العمالء

(CRM)

الحر، مرشوع طلب العمل  القصرية إىل املواطنني، دراسة  الرسائل  الربيد، إرسال  التزامات املستخدمنب، قوالب   ترتيب جميع 

 العمل عرب املحمول، شاشة تحديث املكاملات، دراسة دفع اإلستحقاق يف ارشادات العمل، مرشوع تعيني الشكاوي واإلقرتاحات،

 ، تسجيل عطل الهاتف املحمول، النقل إىل مركز اإلتصالObaseدراسة الصامم الجهوي، تعيني أوامر العمل، العمل مع رشكة 

التعليقات، دراسة متابعة الرسائل القصرية إىل اإلداريني، دراسة   581، تركيب األجهزة املادية، تحسني شاشة املكاملات، ارسال 

بلدية اسطنبول، تكامل  الخوادم يف مركز CRM – WEBالتنفيذ، تكامل إسيك –  أنظمة   ، رموز األنشطةAKOM، مزامنة 

الجديدة و أسباب العطل,

 التحصيل وبرمجيات

 الفواتري

فاتورة حساب املخالفات، مرشوع  فاتورة  فاتورة م³اإلضايف، مرشوع  فاتورة اإلعالن، مرشوع  العادية،مرشوع  الفاتورة   مرشوع 

 عدادات ذات البطاقات، مرشوع فاتورة الحساب النهايئ، مرشوع فاتروة اإلعرتاض، مرشوع تحديد املجموعة/ مجموعة القراءة،

 مرشوع تحديد سعر الوحدة، مرشوع رضيبة القيمة املضافة، مرشوع استحقاق املحمول، مرشوع تبليغ املشرتك، مرشوع متابعة

 عملية القارئ/القراءة، مرشوع العداد الرئييس/العداد الفرعي، مرشوع طباعة الفواتري، مرشوع تحديد القارئ/الرشكة، مرشوع

 نظام دراسة التحكم يف املفقود/املهرب و منعه، مرشوع العداد الذيك وإدارته، مشاريع التكامل بني املؤسسات ومرشوع العدادات

.املشرتكة

برمجيات التحصيالت

 ،ÇKP، مرشوع ÇTVمرشوع التحصيل عرب اإلنرتنت، مرشوع تحصيل اإليرادات غري املستحقة، مرشوع اسرتداد األموال، مرشوع 

 ، مرشوع هيكلة املستحقات العامة، مرشوع تحصيل الفرع األلكرتوين، مرشوع تحصيل البنوك عربPC – Posمرشوع تكامل 

 اإلنرتنت، طلب مركز الدفع املعتمد، مرشوع بيان الحساب عرب اإلنرتنت، مرشوع تحصيالت ألو 581، مرشوع الفاكس الحايل أللو

 581، مرشوع املياه املُهربة، مرشوع  تحصيل القانون املتعاقد عليه، مرشوع تحصيل القانون غري املتعاقد عليه، مرشوع تحصيل

  لإلشرتاك القانوين، مرشوع أقساط الديون املتعاقدةPC – Posقانون الفاتورة، مرشوع تعيني وإلغاء رمز القانون، مرشوع تحصيل 

 عليها، مرشوع أقساط الديون غري املتعاقدة عليها، مرشوع أقساط بطاقة اإلئتامن، مرشوع نقاط البيع املتنقلة املشرتكة، مرشوع

 سند الديون املتعاقدة عليها، مرشوع سند الديون غري املتعاقدة عليها، مرشوع بيع الرصيد عرب اإلنرتنت، مرشوع بيع رصيد

kioskمرشوع بيع ، 

 مشاريع اإلنرتنت –

اإلنرتنت

العمل  ارشادات  برمجيات  الغلق،  و  بالفتح  املتعلقة  العمل  ارشادات  برمجيات  العدادات،  قراءة  برمجيات   CRMالفرع  ، 

املشرتكة القراءة  املوبايل،  مستودع  برمجة  املستودع،  باركود  مرشوع  موبايل،  إسيك  تطبيق  األلكرتونية،  البوابة          األلكرتوين، 

İSKİ WEB, İSKİ & İGDAŞالفرع التسديد الرسيع من خالل  العامة،  الطاولة األلكرتونية، متابعة مواعيد املديرية   ، 

 األلكرتوين ،  تكامل فرع الحكومة األلكرتوين، استامرة طلب مؤسسة غري صحية، تطبيق مناقصة موبايل.

1.4.1 قامئة برمجيات نظم املعلومات
1.4 املصادر التقنية واملعلوماتية
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الجدول 1.6 برمجيات النظام الداخيل للمؤسسة

برمجيات املوظفني

 ، عالمات العامل، اإلذن، صحة العامل وسالمتهم، برنامج متابعة ارباب العمل الثانوي،PDKS أمتتة املوارد البرشية، املواعيد، 

 املرافق اإلجتامعية، متابعة الخدمات، برنامج اإلرشاد، مواصفات الناقصات، متابعة املساكن، متابعة التأمني اإلجتامعي،

 بطاقات التعريف، متابعة الزوار، الطعام، التعليم، الصالحية، إدخال الرتميز الربمجي، أمن القامئة، املناقصة ومواصفات

 الناقصات ، دفع الرواتب، دفع مكافآت العامل، املكتبة، متابعة أمان الزائرين،  جدول الرواتب، طب األسنان، برنامج

البطاقات، الحضانة، اإلعاشة، الدفع العام لجدول الرواتب

برمجيات املحاسبة

 نظام املحاسبة العامة، النظام الجاري،الهاتف، برنامج الدفع املسبق، متابعة الفواتري، التأمينات، تعليامت الشيك، التسوية

 املرصفية، االئتامن الداخيل، الرشاء الداخيل، االئتامن الخارجي،الرشاء الخارجي، الكهرباء والغاز، اإلستهالك، امليزانية،  رضيبة

 البيئة، خطة الحساب،  مخترص الرضائب، إيت أملنيوم، اعتامد الدفع املسبق ومتابعة التمويل، متابعة البيانات، متابعة

 مدفوعات اإلعاشة، برنامج دفع التمثيل، املنقوالت، الغري منقوالت، إعادة النقود، متابعة املؤسسات العامة، مدفوعات

املستشفيات، مصاريف الوحدات.

 برمجيات ادارة املرشوع

و املواد

 االحواض،االستمالك، متابعة األمالك،امللبوسات، متابعة التعهد، الخدمات التقنية، نظام تتبع السيارات، متابعة أوامر عمل مياه

 ، خدمة حفرDIYOS الرصف الصحي الصحي، املياه النظيفة، املكتبة، نظام مياه الرصف الصحي الصحي، أمتتت الشبكات،

 لإلستثامرات، بطاقة موقف السيارات، إصالح ورعاية مراكز الرفع، إصالح ورعاية املساكن، متابعة مستلزمات التنقية، املقصف،

 نظام جودة املياه، صوت وصورة النظمة اإللكرتونية –الخليوي-اإلذاعة-البيانات،املياه الجوفية، رعاية وإصالح مرافق أوامر عمل

 التنقية (عمريل)، متابعة الخلل الكهروميكانييك، إصالح ورعاية األبنية، جرد معدات التنقية (السلطان أيوب)، رخصة مياه

 الرصف الصحي الصحي، متابعة وظائف مياه الرصف الصحي الصحي، متابعة خلل نظم املعلومات، إدارة النفايات الصلبة،

، صيانة السيارات.PDYS رشكات املناقصة، مياه البحر، متابعة الزائرين، متابعة الرتخيص، خدمات الدعم  الوكالء، 

 برمجيات املعلومات و

اإلستثامرات
نظام إدارة الوثائق اإللكرتونية، نظام تتبع املستحقات، نظام تتبع الدعاوى، األرشيف
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 يبلغ مجموع املوظفني العاملني يف إسيك 9.479.  كام مُيثل املوظفني امللتحقني بهذه اإلدارة الذين يبلغ مجموعهم 2,526، %27 من املوظفني، و %39 من العاملني

 .3.687، و %34 من املوظفني املشرتكني من العدد الكيل لهم

لرسم البياين 2.1 وضع موظفي إسيك وفقا للسنوات

الجدول 1.7 توزيع املوظفني حسب األجناس

املجموع موظف مشرتك  موظف عامل

 النسبة الجنس
)%(

العدد
 النسبة

)%(
العدد

 النسبة
)%(

العدد
 النسبة

)%(
العدد

85 8.043 92 3.017 89 3.268 70 1.758  ذكر

15 1.436 8 249 11 419 30 768  أنثى

100 9.479 100 3.266 100 3.687 100 2.526 املجموع

الجدول 1.8 توزيع املوظفني حسب الوضع السني

املجموع موظف مشرتك  موظف عامل

 النسبة وضع السن
)%(

العدد
 النسبة

)%(
العدد

 النسبة
)%(

العدد
 النسبة

)%(
العدد

4 377 9 309 0 0 3  68 20 – 29  

 34  3.225  50 1.648 21 761 32  816  30 - 39 

42  3.974 36  1.169  55  2.044 30  761  40 -49

20 1.903 4 140 24 882 35 881 50 +

100 9.479 100 3.266 100 3.687 100 2.526 املجموع
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    1.5  املصادر البرشية  
1.5.1 وضع العاملني

مالحظة:يبلغ متوسط ألعامر املوظفني  هو 45.4، واملوظفني املشرتكني 45,5، والعامل 37.9. أما املتوسط العام لألعامر فهو 42.76
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الجدول 1.9 توزيع املوظفني حسب املستوى التعليمي

املجموع موظف مشرتك  موظف عامل

 النسبة وضع العمر
)%(

العدد
 النسبة

)%(
العدد

 النسبة
)%(

العدد
 النسبة

)%(
العدد

 0,71  68 2 60 0 8 0  0 يجيد القراءة و الكتابة

 11  1.065   9  306 20 721 2   38 اإلبتدائية

8  744  10  333  9  325 3   86 اإلعدادية

44  4.187  65  2.135  44  1.637  16  415 الثانوية

10 949 6 186 6 241 21 522 معهد جامعي

22 2.095 7 239 18 659 48 1.197 خريج جامعي

4 362 0.12 4 3 96 10 262 ماجيستري

0,09 9 0,09 3 0 0 0 6 دكتوراه

100 9.479 100 3.266 100 3.687 100 2.526 املجموع

الجدول 1.10 مدة خدمة العاملني 

سنة وما يتعداه 31-40 21- 30 10 -20 0 -10  سنة نوع العامل

16 454 837 456 763 موظف

1 152 1.597 1.761 176 عامل

- - - 900 2.366 موظف مشرتك

17 606 2.434 3.117 3.305  املجموع

41 سنةسنةسنة



36
تقرير الفعاليات السنوي 2018

 تقوم إسيك باختصار بتلبية خدمات املياه ومياه الرصف الصحي لبلدية

 اسطنبول الكربى وتنفذ جميع أنواع اإلستثامرات وفقا لهذا الهدف. كام توفر

 جميع احتياجات املواطن للامء سواء كان ذلك  للرشب أو لالستخدام اليومي

 والصناعي من املصادر املوجودة عىل سطح األرض ويف باطنها  وتوصلها لذوي

 الحاجة. ولذلك فهي تنجز جميع أنواع املشاريع وتفوض لآلخرين اللقيام بها

 وتنفذها عىل أرض الواقع. و وفقاً لهذه املشاريع ، فإنها تدير املرافق التي تتكفل

.بخدماتها ، وتقوم بأعامل الصيانة واإلصالح الالزمة

 تعترب ساحة األنشطة لدى إسيك أكرب من ساحة الخدمة لبلدية اسطنبول

 الكربى ، لوجود جزءاً من مصادر املياه خارج حدود املحافظة. وتتخذ التدابري

 التقنية واإلدارية والحقوقية من أجل التصدي لتلوث مصادر املياه بسبب املياه

 املستخدمة أو بالنفايات الصناعية واملوجودة ضمن ساحة عملها مثل البحر

.والبحريات واملياه الجارية واملياه الباطنية

 كام تعمل إسيك وفقا للتعليامت واألوامر اإلدارية ويف إطار مبادئ القانون

 الساري من أجل حامية موارد املياه السطحية الخاصة بالرشب و اإلستعامل

. املوفرة والتي ستوفر فيام بعد من التلوث

 وتقوم إسيك ببناء وتشغيل السدود ومراكز الضخ و تشييد خطوط النقل

 ومحطات التحلية والخزانات والشبكات بغرض توصيل املياه الصحية إىل أقىص

.نقطة يف املدينة

 كام تقوم إسيك بتوزيع املياه يف اسطنبول وبالتحكم بها. وتتم متابعة املياه التي

 يتم نقلها للمدينة عرب خطوط النقل والشبكات من قبل الحاسوب من خالل

العامل يف  املتقدمة  التكنولوجية  التحتية  البنية  مع  متاشيا  .نظام               

الجدول 1.11 وضع تحقيق اإلستثامرات وفقا للسنوات

   أسعار وحدة عام
 2018 )مليون لرية

)تركية

 أسعار السنة الحالية 
))مليون لرية تركية

  السنوات

 2.757  1.884  2014

 2.520  1.849  2015

 2.754  2.172  2016

 2.402  2.085  2017

 2.810  2.810  2018

 وقد أسست إسيك التي تبنت مبدأ اإلدارة املركزية يف سبيل تقديم أفضل

 الخدمات إىل الشعب مديريات تتامىش مع هذا الهدف.بحيث  يتم تقديم

 الخدمات العامة املتعلقة باملياه ومياه الرصف الصحي إىل املواطنني من قبل

   .املديريات بجودة عالية وبأقىص رسعة

 كام تقوم إسيك بإنشاء وتشغيل املرافق الخاصة بنظام مياه الرصف الصحي

 كشبكات مياه الرصف الصحي واملجمعات واألنفاق ومراكز الضخ ومحطات

 تحلية مياه الرصف الصحي وخط الترصيف البحري  ملنع تلوث البيئة بسبب

.املياه املستخدمة

 من جانب آخر فقد تم اعداد خريطة تحدد مخاطر الفياضانات للتصدي لها،

 كام تُجرى الرتميامت و اإلصالحات وفقا لرتتيب األولوية. فضالً عن  تنظيف

   .وصيانة الجداول باستمرار

1.6 الخدمات املقدمة

»SCADA«
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الجدول 1.12 ينابيع املياه العذبة املوجودة

اإلنتاج
)مليون م³/السنة( سنة الدخول يف الخدمة اسم املصدر

15 1893 - 1950 سدي أملايل األول و الثاين

142 1883 سد تركوس

36 1972  سد عيل باي كوي

220 1972 سد عمريل

97 1989 سد ضارليك

100 1989 سد بويوك تشكامجا

5 1992  منظم يشيل وادي

75,2 1995 - 1997
 اسطانجالر (دوز دره، كوزولو دره، بويوك دره، سلطان باهشة دره،  

(إمليل دره

25.7 1996 - 2007  اآلبار

100 1997 سد قزان دره

55 1998 سد سازيل دره

60 2000 سد بابوتش دره

145 2003 منظم يشيل تشاي

268 2007 منظم مالن األول

307 2014 منظم مالن الثاين

2,5 1620 - 1839  الحواجز املائية

1.653.4  املجموع العام

1.6.1 املعلومات املتعلقة بخدمات مياه الرشب

 الجدول 1.13 محطات املتوفرة لتنقية مياه الرشب

السعة /يوم الحالة سنة بدء الخدمة اسم املحطة

300.000 1972  موجود

عمريل

اورهانية

200.000 زيادة السعة 1995 اورهانية

320.000 مرفق جديد 1995  مرادية

220.000 1997 تجديد  عثامنية

500.000 مرفق جديد 2001  امرييل

378.000 1972 موجود

كاغتهانة

محمد الشلبي

280.000 1996 تجديد يلدرم بيازيد

70.000 زيادة السعة 1996 يلدرم بيازيد

400.000 موجود 1989 بيوك تشكمجة بيوك تشكمجة

50.000 تجديد 1994 إمليل امليل

420.000 مرفق جديد 1998
اييك تيليل

 السلطان محمد
فاتح

420.000 مرفق جديد 2004 بيازيد الثاين

50.000 مرفق جديد 2006 تاش اولوك تاش اولوك

720.000 مرفق جديد 2012 جمهوريات

11.000 مرفق جديد 2018 تشاتلجا إهسانية

22.000 مرفق جديد 2018 سيليفري هالتشيل

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

4.428.860 املجموع
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 الجدول  1.15  متوسط توزيع كميات املياه املقدمة إىل املدينة

 عام 2018
م³/اليوم

عام 2017
م³/اليوم

عام 2016
م³/اليوم 

عام 2015
م ³/اليوم

عام 2014
م³/اليوم 

الشهور 

 2.716.501 2.637.306 2.587.305 2.485.572 2.404.118 يناير 

2.703.272 2.625.530 2.555.664 2.425.431 فرباير  2.387.281

2.718.509 2.619.834 2.553.124 2.434.161 2.380.197 مارس 

2.807.971 2.602.678 2.678.012 2.472.557 2.430.295 ابريل 

2.915.116 2.820.665 2.740.361 2.674.352 2.567.238 مايو 

3.027.697 2.900.266 2.934.439 2.749.059 2.667.333 يوليو 
3.067.409 3.005.715 2.935.875 2.853.334 2.738.872 يونيو 
3.012.977 2.961.113 2.960.434 2.898.667 2.685.855 اعسطس 

2.935.100 2.920.997 2.825.553 2.802.772 2.607.174 سبتمرب 

2.802.055 2.810.140 2.756.585 2.653.650 2.508.619 اكتوبر 

2.773.769 2.805.426 2.693.407 2.646.228 2.511.462  نوفمرب 
  ديسمرب    2.493.061   2.617.195   2.698.591  2.747.258 2.733.162

2.851.960 2.796.277 2.728.477 2.644.261 2.532.736 املجموع العام

 الجدول  1.16 املستوى األعىل لإلستهالك اليومي للمياه خالل الخمس السنوات األخرية

عام 2018 
 م³/اليوم

عام 2017 
م³/اليوم

عام 2016 
م³/اليوم

عام 2015 
م³/اليوم

عام 2014 
م³/اليوم

  التاريخ املتحقق 

3.307.746  14.06.2018

  3.154.150 26.07.2017

  3.154.233 24.06.2016
  3.020.923 12.08.2015

  2.948.329 27.06.2014

الجدول  1.14 مقدار املياه املقدمة إىل املدينة من  محطات معالجة مياه الرشب

املاء املقدم 
عام 2018
م ³/سنة

عام 2017
م ³/سنة

عام 2016
م ³/سنة

عام 2015
م³/السنة 

عام 2014
م³/سنة

اسم املحطة

410.486.185 410.486.185 410.486.185 379.259.321 394.771.455 عمريل

58.338 58.338 58.338 7.331.002 1.107.564 إملايل

2.468.999 2.468.999 2.468.999 2.250.820 2.152.375 شيلة

1.464.136 1.464.136 1.464.136 1.530.563 1.626.486 آغوا

243.676 243.676 243.676 204.596 277.667 بيشيك دره

122.425.674 122.425.674 122.425.674 165.733.205 117.661.965 كاغتهانة
147.823 147.823 147.823 192.879 44.778 حجي عثامن

12.955.958 12.955.958 12.955.958 11.937.152 10.954.782 طاش اولوك

178.774.373 178.774.373 178.774.373 183.127.655 174.858.324 اييك تليل

61.226.323 61.226.323 61.226.323 100.223.284 50.783.703 بيوك تشكمجيه

1.931.230 1.931.230 1.931.230 2.044.565 2.147.474 داناماندرا

7.884.252 7.884.252 7.884.252 9.103.548 9.052.244 غوموش ياكا- سيليفري

2.079.960 2.079.960 2.079.960 1.791.812 2.681.461 آبار تشاتالجا

1.055.266 1.055.266 1.055.266 977.554 1.092.722 يايل كوي

195.420.434 195.420.434 195.420.434 99.447.448 155.235.577 جمهوريت

998.622.627 998.622.627 998.622.627 965.155.404 924.448.577 املجموع العام
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الجدول 1.17 طول شبكة مياه الرشب الحالية وفقاً للمقاطعات

 املجموع
التسلسل

أخرى الفوالذ الدكتايل املقاطعة الرقم

97.960 2.300   95.660 فاتح 1

943.183 2.850 1.250 939.083 زيتني بورنو 2

402.248     402.248 غازي عثامن باشا 3

406.436 12.600   393.836 سلطان غازي  4

584.000   50.000 534.000 أرناؤوط كوي 5

366.000     366.000 بايرام باشا 6

215.643 4.181 25 211.437 أسنلر 7

656.519 25.522   630.997 باكر كوي 8

231.498 1.941 2.498 227.059 باغجالر 9

219.966 9.158 13.018 197.790 تشاتالجا 10

750.978 930   750.048 أيوب سلطان 11

575.723 9.232 27.202 539.289 غونغورن 12

220.060 1.038 24 218.998
 كوتشوك

تشيكميجة
13

880.182 79.340 74.865 725.977 باشاك شهري 14

689.886 18.489 631 670.766 أفجالر 15

381.666 650   381.016 أسنيورت 16

266.700   6.596 260.104 بيوكو تشيكميجة 17

589.344     589.344 18 بيليكدوزو

563.037 1.270 128.340 433.427 19 سيليفري 

432.800     432.800 يب اوغلو  20

285.949     285.949 21 شيشيل 

181.754 4.078   177.676 باهشيل ايفالر  22

385.182 2.800   382.382 23 كاغتهانة

345.390     345.390 بيشيكتاش  24

414.246 136   414.110 ساري ير  25

581.930 2.560 32.419 546.951 أوسكودار  26

445.470 409   445.061 27 بيكوز

840.655     840.655 عمرانية 28

528.876 2.350   526.526 سولتان بييل  29

761.863 68.740 61.445 631.678 سانجاك تيبية  30

1.132.098 118.872 55.724 957.502
 تشيكمة كوي
 سانجاك تيبية

31

520.777 2.000   518.777 32 شيلة 

397.710 1.500 11.932 384.278 33 كادي كوي  

647.718 71.700   576.018 34 أتاشهري 

198.780 13.471 209 185.100 35 أداالر

613.557 3.100   610.457 36 كارتال

758.545 7.705   750.840 37 مالتيبة 

429.931 6.004   423.927 38 بانديك  

201.528 2.985 8.200 190.343 39 توزال 

19.145.788 477.911 474.378 18.193.499  املجموع

الجدول 1.18 اطوال شبكات مياه الرشب

وفقا لقطر )م( 

املجموع 
)م(

القطر 
)ملم(

414.975 400

6.441 430

16.191 450

266.201 500

264.870 600

5.189 630

120.378 700

176.816 800

129.874 900

222.304 1.000

158.396 1.200

57.497 1.400

71.593 1.600

81.622 1.800

7.609 1.850

12.500 2.000

178.145 2.200

158.332 2.500

2.585 2.700

2.446 2.900

190.876 3.000

312 3.500

24.210 4.000

17.236 4.500

15.728 القنوات املفتوحة

2.602.326 املجموع
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  الجدول 1.19 طول خط النقل مياه الرشب

 املستخدم عىل مر السنني

السنة  )كم(

60 2014

56 2015

116 2016

65 2017

65 2018

 الجدول 1.20 طول خط شبكة مياه الرشب املستخدم

 عىل مر السنني

السنة  )كم(

311 2014

305 2015

291 2016

187 2017

270 2018

لجدول 1.21 نوع أنابيب وتوزيع طول خطوط النقل وفقاً لألعوام

املجموع معرض  قناة مفتوحة  CTP  AÇB ÇGÖGBB  ÇKT  ÇGBK   نفق HDPE  الخطوط ÖGBB  
  فوالذ +
  الدكتايل

األعوام

2.459.551 0 15.728 38.373 16.845 39.147 8.326 5.795 27.721 26.005 1.552 58.539 2.221.520 2014

2.493.813 0 15.728 38.373 16.845 39.147 8.326 5.795 27.721 26.005 1.552 58.539 2.255.782 2015

2.494.756 0 15.728 38.373 16.845 39.147 8.326 5.795 27.721 26.005 1.552 53.625 2.261.639 2016
2.527.431 0 15.728 15.728 38.373 41.305 8.326 5.795 29.203 34.916 1.552 7.747 2.326.711 2017
2.602.326 0 15.728 15.728 38.373 41.305 8.326 5.795 27.637 34.281 1.552 12.086 2.399.468 2018

ÇKT   : نفق فوالذي مغطى بالخرسان (نفق املضيق)

خط قناة خرسان مجلفن بالفوالذ : ÇGBK

انابيب البويل ايثيلني املعززة بالزجاج :    CTP

AÇB     :             أنابيب اإلسمنت األسبستي

أنابيب البويل ايثيلني عالية الكثافة :  HDPE

أنابيب الخرسانة مسبقة اإلجهاد :  ÖGBB

خط الدكتايل :       D.F
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الجدول 1.22 محطات معالجة مياه الرصف الصحي
السعة 

)م³/اليوم(
تاريخ الدخول يف الخدمة  اسم املحطة 

400.000 2012 1  محطة تحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة ذات مستودع

ية
وب

ور
األ

ة 
طق

ملن
 ا

600.000 2010 - 2018 2  محطة أتاكوي لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة

1.730 2000 3  محطة تاركوس لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة

52.000 2016 4  محطة تشنتا لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة

36.500 2016 5  محطة سيليفري لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة

132.500 2016 6  محطة بويوك تشكامجا لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة

70.000 2016 7  محطة سليم باشا لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة

3.300 2007 8    محطة كوموش كايا لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

400 2008 9    محطة أكاالن لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

120 2008 10    محطة  بلغراد لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2010 11    محطة كاستانليك لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

250 2010 12    محطة أورجونلو لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

250 2012 13    محطة يزليك لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2012 14    محطة صوبايش لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2010 15    محطة تشناكتشا لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2010 16    محطة عزالدين لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2011 17    محطة أتاكوي لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

250 2011 18    محطة بوياليك لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2011 19    محطة إهسانية لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

250 2010 20    محطة باشاك كوي لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

1.000 2013 21    محطة بايجيالر لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

1.000 2014 22    محطة بني كليتش لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

1.000 2014 23    محطة تشيفتليك لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

2.000 2014 24    محطة  قرة بورون لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

1.000 2014 25    محطة قرة جة لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

1.000 2014 26    محطة يايل لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

2.000 2014 27    محطة دغريمان كوي لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2014 28     محطة صياالر لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2014 29   محطة تشاير دره لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2014 30     محطة  هلالتشيل لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

1.000 2018 31   محطة بويوك تشاويشيل لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

800 2018 32   محطة قايض كوي لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2014 33   محطة ضنمنضدرا لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2014 34    محطة  أيدنيالر لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2014 35    محطة كوموش بنار لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2014 36   محطة قرمان دره لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

4.000 2016 37   محطة زكريا كوي لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

1.000 2016 38   محطة تشاكيل لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

1.000 2016 39    محطة إنجاييز لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2016 40   محطة دورسون كوي لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2016 41    محطة ضاغ يانيجا لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2016 42     محطة هيصار بييل لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2016 43   محطة أورنجيك لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2016 44   محطة كوجتشا عيل لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2016 45    محطة ألبصان لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2016 46    محطة أوفا ينيجا لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

250 2018 47    محطة ياسيس أوران لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

250 2018 48    محطة بكااليل لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2016 49    محطة أك أوران لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

6.000 2018 50    محطة سجن سيليفري لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

250 2018 51    محطة أكبنار لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

864.000 1988 52    محطة يني كايب لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

625.000 1997 53    محطة بلطة ليامن لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

354.000 2003 54    محطة كوتشوك تشكامجا لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

1.6.2 املعلومات عن خدمات مياه الرصف الصحي
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الجدول 1.22 محطات معالجة مياه الرصف الصحي
السعة 

)م³/اليوم(
تاريخ الدخول يف الخدمة  اسم املحطة 

250.000 1998-2009 55    محطة طوزال لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة

ية
يو

آلس
ة ا

طق
ملن

ا

200.000 2000-2009 56    محطة باشا كوي لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة

250 2013 57      محطة جرادايل لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

250 2013 58      محطة كابا غوز لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

250 2013 59      محطة صوفوالر لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

250 2013 60 محطة أالجايل لتحلية مياه الرصف الصحي 

500 2013 61 محطة  دوغانجيل لتحلية مياه الرصف الصحي 

250 2013 62 محطة كورنة كوي لتحلية مياه الرصف الصحي 

500 2013 63 محطة جمهوريت لتحلية مياه الرصف الصحي 

250 2013 64 محطة أوفازيل لتحلية مياه الرصف الصحي 

500 2013 65 محطة شيلة سامتازيل لتحلية مياه الرصف الصحي 

250 2013 66 محطة شعيبيل لتحلية مياه الرصف الصحي 

250 2013 67 محطة دغريمن تشايري لتحلية مياه الرصف الصحي 

500 2008 68      محطة عمريل لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

8.000 2010 - 2018 69    محطة آغفا لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية  املتقدمة

125 2008 70      محطة كومورلوك لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2011 71      محطة ساهيل كوي لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

250 2012 72      محطة إمرانيل لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

250 2012 73      محطة قرة كرياز لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2012 74      محطة كوتشوللو لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

500 2012 75      محطة كروان رصاي لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

200 2008 76  محطة يني كوي لتحلية مياه الرصف الصحي ذات العبوة البيولوجية 

200 2010 77  محطة أوغومجا لتحلية مياه الرصف الصحي ذات العبوة البيولوجية 

125 2009 نبايتة 78      محطة أوروتش اوغلو لتحلية مياه الرصف الصحي ال

2.000 2013 79      محطة حسينيل كويو لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

2.000 2013 80      محطة رشادية كوي لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

250 2017 81      محطة بويراز كوي لتحلية مياه الرصف الصحي ذات العبوة البيولوجية ذات العبوة

640.000 2004 82      محطة كوتشوك صو لتحلية مياه الرصف الصحي املبدئية

46.000 2008 ا لتحلية مياه الرصف الصحي املبدئية  اب 83 محطة شيلة كوم ب

833.000 2003 84        محطة قايض كوي لتحلية مياه الرصف الصحي

77.760 1992 85      محطة اسكدار لتحلية مياه الرصف الصحي املبدئية

575.000 2009 86      محطة بنار باهتشا لتحلية مياه الرصف الصحي املبدئية

5.815.260
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 تم تأسيس اإلدارة العامة إلسيك وفقا لقانون رقم 2560 يف التاريخ املوافق

 20.11.1981 والذي يتضمن تأسيس ومهام  اإلدارة العامة إلدارة املياه والرصف يف

.(اسطنبول املعدل بدالً  عن القانون رقم 3009  بتاريخ 23.05.1984

 طريقة إدارة إسيك تم ذكرها تحت عنوان »القسم الثاين-اإلدارة« يف قانون

.التأسيس ويتم إدارتها من قبل األعضاء التاليني

األجهزة:
املادة 3: تنفذ إدارة إسيك من قبل األعضاء التاليني

املجلس العمومي

املجلس التنفيذي

 املراقبني

.املديرية العامة

الجدول 1.25 املعلومات املتعلقة  باملداخن و املجمعات و األنفاق 

  )م(

 الطول 
)م(

 الطول 
اإلجاميل

)م(

مدخنة
)العدد(

 مجموع 
املداخن
)العدد(

24.355
8.932

1.140.398
407.166

املنطقة 

اآلسيوية 
املجمعات

15.423 733.232
املنطقة 

األوروبية 

331
134

201.077
56.131

املنطقة

اآلسيوية 
األنفاق

197 144.946
 املنطقة 

األوروبية

1.7.1  اإلدارة

 1.7 اإلدارة ونظام الرقابة الذاتية و
التفتيش الخارجي

الجدول 1.24 قنوات املاء املنجزة وفقاً لألعوام 

)كم(

الطول السنة 

333 2014

338 2015

336 2016

398 2017

494 2018

الجدول 1.23 طول شبكة مياه الرصف الصحي وفقاً للمقاطعات )م( 

املجموع قناة غري فني الرقم املقاطعة قناة فني

61.132 21.143 39.989 الجزر 1

739.158 5.000 734.158 أرناوط كوي  2

424.693 9.565 415.128 أتا شهري  3

313.166 50.000 263.166 أوجوالر  4

510.000 63.083 446.917 بويوك تشامجا  5

320.000 0 320.000 باهتشايل أوالر  6

184.139 0 184.139 بريم باشا  7

485.000 0 485.000 باغجيالر  8

186.321 0 186.321 بكري كوي  9

524.773 7.000 517.773 باشاك شهري  10

230.838 897 229.941 باشيك طاش  11

630.581 3.200 627.381 باي كوز  12

400.000 38.064 361.936 بايليك دوزو  13

198.167 3.650 194.517 باي أوغلو  14

409.847 7.619 402.228 تشاتلجا  15

307.254 2.150 305.104 تشكام كوي  16

254.630  254.630 أسنالر  17

504.599 227.497 277.102 أسن يورت  18

357.457 5.962 351.495 أيوب سلطان  19

394.599 0 394.599 فاتح 20

292.825 3.000 289.825
 غازي عثامن 

باشا
21

165.129 0 165.129 جون جوران  22

489.228 2.064 487.164
 كوتشوك 

تشكامجا
23

361.205 37.560 323.645 قايض كوي  24

321.000 1.500 319.500 كاغد هانة  25

410.933 3.844 407.089 كرتال  26

392.133 5.170 386.963 ملتابا  27

717.420 2.580 714.840 بانديك 28

455.542 850 454.692 سنجق تابا  29

654.630 7.213 647.417 صاري ير  30

985.664 197.558 788.106 سيليفري  31

500.560 2.000 498.560 سلطان باييل  32

406.710 0 406.710 سلطان غازي  33

417.451 55.500 361.951 شيلة  34

185.881 1.550 184.331 شيشيل  35

542.930 1.000 541.930 طوزال  36

755.047 4.926 750.121 عمرانية  37

426.822 12.129 414.693 أسكدار 38

188.420 0 188.420 زيتني بورنو  39

16.105.884 783.274 15.322.610 املجموع
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1.7.2  نظام الرقابة الذاتية    
 تم إعداد نظام اإلدارة املالية والرقابة الجديدة يف قانون اإلدارة املالية العامة

 والرقابة رقم 5018 باعتبار مواضيع الرقابة الداخلية كالشفافية املالية ومسؤولية

 املسائلة والتخطيط اإلسرتاتيجي وامليزانية بحسب األداء وامليزانية متعددة

.األعوام هي العنارص األساسية لها

ا يتمتع بإدارة  كام أن نظام الرقابة الداخلية نظام تدقيق داخيل مستقل وظيفيً

.ومراقبة مالية فعالة وشفافة، ومراجعة خارجية مستقلة لنظام الرقابة الداخلية

 ويتضمن نظام الرقابة الداخلية التدقيق الداخيل والتدقيق املايل األول 

.والتفتيش الداخيل

الشكل 1.2 نظام الرقابة الداخلية

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

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 

 1.7.2.2  الرقابة املالية األولية 

 التفتيش  الداخيل: هي وسيلة إدارية تقدم ضامناً   كافياً  ومعقوالً يف مواضيع

 استخدام املصادر العامة بشكل فعال واقتصادي وانتاجية متامشية مع األهداف

 اإلدارية، مع اإلمتثال التنظيمي للعمل وملواضيع العمل وإنتاج معلومات

 موثوقة ومنتظمة يف املوعد املحدد تتناول   الفعاليات، باإلضافة إىل حامية أصول

 اإلدارة و منع الفساد واملخالفات. إن التفتيش الداخيل ليس إال عملية ديناميكية

 ال تنطوي فقط عىل أنشطة التفتيش فحسب بل تتضمن الهيكل التنظيمي

 ووظائفه وواجبات ومسؤوليات صناع القرار، وجميع املوظفني الذين لهم دور يف

.عمليات صنع القرار وجميع العاملني يف اإلدارة

1.7.2.3  الرقابة املالية األولية
 هي قيام اإلدار ة بتفتيش مدى اجراء املعامالت واصدار القرارات املالية املتعلقة

 باإللتزامات واألصول واملصاريف واإليرادات بطريقة متامشية مع  قانون ميزانية

 اإلدارة املركزية وأحكام الترشيعات املالية والربنامج التموييل، و برنامج اإلنفاق

 املفصل،  وسعر النفقات القابلة لإلستخدام، و ترتيب امليزانية، و ميزانية إسيك

 املحددة من قبل رئاسة دائرة الخدمات املالية و وحدات اإلنفاق، ومدى استخدام

. املصادر بطريقة فعالة واقتصادية و انتاجية

 وتنفذ مهمة التفتيش املايل التمهيدي، من قبل رئاسة دائرة الخدمات املالية و

.وحدات اإلنفاق يف إطار التزامات مدير اإلدارة

 :القرارات واملعامالت الخاضعة للتفتيش املايل التمهيدي

.قوانني اإلتفاقية و وثائق املقاوالت

.معامالت احالة النفقات

.جداول توزيع الكوادر

.قامئات البطاقات السياحية

جداول النفقات الفرعية

1.7.3  الرقابة الخارجية
 تتوىل رئاسة ديوان املحاسبة و املفتشني اإلداريني الخاضعني لوزراة الداخلية

. وظيفة الرقابة الخارجية يف إدارتنا

1.7.3.1 رقابة ديوان املحاسبة
:تقوم ديوان املحاسبة بالرقابة يف إطار معايري الرقابة الدولية املعرتفة باآليت

 تأكيد تطابق املعامالت املالية املتعلقة باملمتلكات واملصاريف واإليرادات

 الخاصة باإلدارة العامة مع الالئحات والقانونية والقوانني األخرى، من خالل

 الرقابة املالية املتعلقة مبدى صحة موثوقية الجداول املالية بعد األخذ بعني

.اإلعتبار الحسابات الجارية من  قبل اإلدارة و الوثائق املتعلقة بها

 القيام   بتقييم  املوارد العامة من ناحية األداء و قياس نتائج األنشطة مع

.تحديد مدى استخدامهام بطريقة فعالة واقتصادية وانتاجية

 1.7.3.2  رقابة املفتشني اإلداريني من وزارة
 الداخلية

 

 رقابة تفتيش املمتلكات: هي الرقابة عىل أعامل و أنشطة وحسابات الوحدات

 املركزية التابعة لوزارة الداخلية واملؤسسات التابعة لها و املؤسسات الخاضعة

 لرقابة الوزارة ومؤسسات املدينة و املنطقة و اإلدارات املحلية والوحدات أو

.املؤسسات أو مراكز العمل التابعة لها أو املِنشأة مبوجب القوانني املعنية

 والخالصة: تحرص اإلدارة عىل تطبيق الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية بطريقة
.تتامىش مع الترشيعات والتقاويم وبطريقة منتظمة كام ورد آنفاً

 شؤون أخرى

 وبناء عىل التنظيم املتعلق مببادئ العمل و اجتامع املجلس العمومي فإن املادة

:5 املعدلة من القانون عدد 3009 لقانون إسيك العدد 2560

 املادة 5: يعقد املجلس العمومي إلسيك ومجلس بلدية اسطنبول اجتامعاً
 خاصاً يف شهري مايو و نوفمرب من كل عام لصناعة القرارات بعد التفاوض يف

.شأن املهام و الصالحيات املتعلقة بهذا املوضوع

 املواضيع
األخرىدارة

ج

 اإلدارة العلیا 

وحدة الخدمات  
 المالیة

 وحدات اإلنفاق  وحدات اإلنفاق 
الرقابة  

 الخارجیة

 المالي التدقیق 
 األولي

 الرقابة الذاتیة 
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أ. غاية وأهداف اإلدارة

 ب. السياسات األساسية و األولويات
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أ. غاية وأهداف اإلدارة

50

1

2

3

ساحات
الرتكيز

 خدمة
مستدامة

مياه رشب
 عذبة عالية

الجودة  عيل الحفاظ
بيئية

اإلنتاجية

اإلنفتاح حيال
 التطور

والتجديد

بنية مالية
مستدامة

غايتنا
اإلسرتاتيجية

األهداف
اإلسرتاتيجية

 توفري استمرارية
إمدادات املياه

 املساهمة يف بيئة
مستدامة

 تطوير الخدمة
وزيادة رىض العمالء

 عهودنا 
للمشاركني

1.1
تطوير 

مصادر مياه بديلة

2
تأمني مياه 
رشب صحية

1.3
 اإلدارة الفعالة ملصادر

املياه

2.1
نرش استخدام
املياه املعاد
2.2تدويرها

املساهمة يف
حامية سالمة

الشعب والبيئة

2.3
حامية األحواض

املائية
2.4

حامية مباين املياه
التاريخية وتوفري

.استدامتها

2.5
زيادة استخدام

الطاقة املتجددة

3.1
تطوير مستوى

الخدمات
3.2

توفري استدامة
الخدمات

3.3
التعريف بشكل
فعال مبياه إسيك

للرشب
3.4

زيادة قابلية رشب
املياه وتوفري

استدامة الجودة
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6
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51

4.1
املساهمة 

يف تطوير ثقافة
املؤسسة

4.2
املساهمة يف

تطوير القدرات
اإلستيعابية
املؤسسية

5.1
تعزيز القدرة

املؤسساتية عن
طريق التعاون

املبتكر

6.1
اإلدارة الفعالة

لإليرادات
6.2

اإلدارة الفعالة
للمصاريف املالية

6.3
 تقليل خسائر

املياه

7.1
نرش أنظمة

السالمة واألمن
7.2املهني

نرش مفهوم العمل
املركز عىل
املخاطر

واإلسرتاتيجيات

 تطوير وتعزيز
العمل املشرتك مع

املؤسسات املشاركة

 أن نصبح مؤسسة رائدة
مبتكرة ومتطورة

التنمية املنتظمة
التفوق التنفيذي
وتطوير املوظفني

 اإلدارة الفعالة
واملثمرة للمصادر

 اإلدارة الفعالة
 للمخاطر وتطوير

إدارة اإلنسجام

إدارة املصادر
اإلدارة الفعالة

والبّناءة للمصادر



52
تقرير الفعاليات السنوي 2018

 ب. السياسات األساسية و األولويات

 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
مسؤولية كونها مؤسسة رائدة عىل الصعيدين الوطني والدويل2.

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.



I - معلومات عامة 

53

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.

 االرتكاز عىل
 قوة حضارة ماء

اسطنبول
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 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.
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 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- معلومات وتقييم الفعاليات
أ – املعلومات املالية
ب – معلومات األداء
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3.1 نتائج تطبيق امليزانية لعام 2018
الجدول 3.1.1   نتائج تطبيق ميزانية عام

املجموع
)¨(

التديني
)¨(

تحويالت رأس
املال
)¨(

 النفقات الرأسامل
)¨(

 لتحويالت
الجارية

)¨(

 نفقات الفائدة
)¨(

 مصاريف رشاء
 املستلزمات
 والخدمات

)¨(

النفقات الدورية للدولة
ملؤسسات الضامن

االجتامعي
)¨(

نفقات املوظفني
)¨(

التوضىح

2.095.563.083 614.029.305 58.167 52.465.853 900.239.342 305.601 369.173.528 25.630.054      133.661.233 الخدمات العامة 01

1.399.675.828 0 0 1.151.819.493 0 0 193.864.656 8.449.489 45.542.190 خدمات الحفاظ عىل البيئة 05

3.267.536.094 0 0 1.605.651.991 0 0 1.140.323.235 88.217.500 433.343.368 خدمة/خدمات اإلسكان ورفاه املجتمع 06

  6.762.775.004 614.029.305     58.167   2.809.937.336 900.239.342 305.601 1.703.361.419 122.297.043     612.546.791 املجموع

أ – املعلومات املالية

 تحققت ايرادات ميزانية عام 2018 مببلغ 6.262.405.587 لرية تركية، واملصاريف مببلغ 6.762.775.004 لرية تركية، أي زادت املصاريف عن اإليرادات مببلغ

.500.369.417 لرية تركية. وتم تسديد اإلحتياج التموييل املتولد من زيادة املصاريف من قبل أصول بنك اإلدارة

.وقد تحققت ميزانية اإليرادات املتوقعة يف عام 2018 بنسبة %93. وتكونت بنسبة %89 من املصادر األصلية و بنسبة %11 من حصص الرضائب و اإليرادات األخرى

 بينام تحققت ميزانية املصاريف املتوقعة يف عام 2018 بنسبة %91. وقد اُخذ بعني اإلعتبار اهمية اعداد ميزانية أكرث ضامناً مبقدورها التصدي ملخاطر التعدي،

 بسبب اعداد ميزانيات الوحدات بطريقة منفصلة وتكونها من 25 وحدة رصف تابعة للمديرية العامة.2018

3.1.1تقييم ميزانية اإليرادات والنفقات يف عام 2018     

الجدول 3.1.2 تصنيف اقتصادي إليرادات عام 2018 )الجدول ب(

معدل التحقق
)%(

التحقق
)لرية تركية(

امليزانية
)لرية تركية(

نوع ايرادات امليزانية
اقتصادي  كود

كود 2الحساب كود 1

100 5.639.004.382 5.651.370.000 ايرادات املشاريع و املمتلكات 03 800

0 0 2.100.000 04 التربعات و املعونات املستقبلة و اإليرادات الخاصة 800

78 623.344.706 794.320.000 اإليرادات األخرى 05 800

1 56.500 4.000.000 6 ايرادات رأس املال 800

0 0 300.000.000 التحصيالت املتحققة من املستحقات 08 800

93 6.262.405.587 6.751.790.000   مجموع ايرادات امليزانية
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أ – املعلومات املالية

الجدول 3.1.3 تدقيقات الجدول املايل إلسيك

النسبة النسبة 2018        2017

0,07         2.189.226.545,52    0,09 األصول املتداولة    2.377.543.775,54   

0,93      27.244.054.668,82    0,91 األصول الثابتة    25.098.755.167,97 

مجوع الفعال     27.476.298.943,51            29.433.281.214,34 

0,03           786.363.174,32    0,01 املصادر األجنبية قصرية األجل     404.607.769,93      

0,06         1.920.387.970,25    0,07 املصادر األجنبية طويلة األجل    1.870.067.170,97    

0,91      26.726.530.069,77    0,92 املصادر األصلية    25.201.624.002,61  

29.433.281.214,34 مجموع غري الفعال     27.476.298.943,51

بلغت حصة األصول املتداولة 0,07 يف عام 2018 من مجموع األصول. بينام بلغت حصة األصول الثابتة 0,93 يف نفس العام من مجموع األصول 

 وقد ظهرت نسبة املحصول من املصادر قصرية األجل و املستخدمة يف التمويالت اإلستثامرية و رأس مال اإلدارة العملية 0,03، بينام ظهرت نسبة الطويلة األجل

0,06

كام بلغت حصة املصادر األصلية 0,91 من ضمن مجموع املصادر

.تقوم إسيك بسداد اإلستثامرات بنسبة كبرية من املصادر األصلية 
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ب – معلومات األداء

61

3.2 معلومات الفعاليات واملشاريع
3.2.1 إدارة مياه الرشب
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3.2.1.1 أنشطة وضع خطط ملرشوع منشآت 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 الضخ و واملرّحل واملحول والسدود واملنظم

 ومحطات تحلية مياه الرشب وما شابهها من املباين الفنية  وغريها من مشاريع مياه الرشب. باإلضافة إىل إعداد تقارير التخطيط وتقرير دراسة الجدوى والدراسة

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

.ونهاية العمل ومايشابهها من مستندات

الجدول 3.2 دراسات مرشوع مياه الرشب 

الكمية/الطول الوحدة استثامرات مرشوع مياه الرشب 

250 طول مرشوع خط شبكة مياه الرشب  كم

58 كم طول مرشوع خط إسالة مياه الرشب 

1 عدد عدد املشاريع  محطات تحلية مياه الرشب املنجزة

1 عدد عدد املشاريع  محطات تحلية مياه الرشب املستمرة

1 عدد عدد املشاريع اإلستاتية ملنشآت مياه الرشب 

1 عدد عدد املشاريع امليكانيكة ملنشآت مياه الرشب 

1 عدد عدد املشاريع الكهربائية ملنشآت مياه الرشب  

1 عدد عدد مشاريع األعامل املعامرية ملنشآت مياه الرشب 

8 عدد عدد مشاريع مستودعات مياه الرشب 

1 عدد عدد مشاريع مراكز ضخ مياه الرشب 

1 عدد عدد مشاريع شبكات املياه املعادة التدوير 

2 عدد عدد تقاريردراسة أرضية مياه الرشب 

4.286 م طول مرشوع أعامل السرب الجاري 

25.779 م   مشاريع الخطوط الري النظام املغلق

الكمية الوحدة استثامرات مياه الرشب

270 كم طول خطوط الشبكة املنجزة

65 كم طول خطوط اإلسالة املنجزة

12 عدد عدد مستودعات املياه املنجزة

7 عدد عدد مراكز ضخ مياه الرشب املنجزة

1,9 كم طول نفق مياه الرشب املنجز

4 عدد عدد محطات تحلية مياه الرشب املنجزة

3.2.1.2 أنشطة تشييد منشآت مياه الرشب

 تعمل إدارتنا عىل تشييد منشآت من أجل تأمني الحاجة للمياه و لحامية وتشغيل موارد املياه املوجودة ضمن ساحة العمل. ويف هذا السياق، يتم تشييد شبكات

.مياه الرشب واألنفاق وخطوط اإلسالة وخزانات مياه الرشب ومراكز الضخ واملرّحل واملحول والسدود واملنظم ومحطات تحلية املياه وغريها من املنشآت املعنية
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3.2.1.2.1 أنشطة تشييد منشآت مياه الرشب املنجزة

تاريخ اإلبتداء: 25 نوفمرب 2013

تاريخ اإلنتهاء: 22 سبتمرب 2018

كلفة املرشوع:  26.832.354 لرية تركية

 تشييد منشآت مياه
 الرشب املتفرقة يف
 الجزء 12 باملنطقة

األوروبية

مضمون العمل: مد أنابيب تتفاوت قطره ما بني

Ø300 – Ø500، وأنابيب HDPE 3.690 تتفاوت قطره ما بني 

Ø125-Ø400، 5.220 وأنابيب فوالذية تتفاوت قطره ما بني m 

Ø250 – Ø1000، وأنابيب مياه الرشب شبكة الدكتايل تتفاوت 

يف نطاق مرشوع m Ø100 – Ø600 قطره ما بني 53.000

 süperpoze املعد يف عموم مقاطعة كوتشوك تشكامجا

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: التقليل من ترسبات مياه الرشب

 املهربة، تعديل الخطوط التي تعمل تحت ضغط عايل إىل ضغط

 طبيعي، فصل خطوط الجذب و الضخ متاماً عن بعضهام البعض،

 التقليل من تكاليف الطاقة إىل الحد األدىن، صيانة االعطال عن

 طريق ايقاف املاء يف مناطق صغرية دون الحاجة ايل اقاف املاء يف

.املناطق الكبرية

 مضمون العمل: انشاء غرف الصاممات والشفط، والرصف ومتديد

 يتفاوت قطره ما بني 1.100 (MBB) أنابيب خرسانية بروابط

m Ø300 – Ø500، وأنابيب HDPE (بويل ايثيلني عايل 

 ،m Ø250 –Ø1600 الكثافة) يتفاوت قطره مابني 20.000

 وأنابيب مياه الرشب شبكة الدكتايل يتفاوت قطره ما بني

100.000 m Ø100 – Ø600يف عموم املنطقة األوروبية.

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: سد حاجة الوحدات السكنية الحديثة

 واملخططة تعمريها للنازحني إىل املاء، وتجديد الخطوط

 القدمية التي انتهت صالحيتها واملعرضة للعطل باستمرار،

 وتلبية الحاجة املتفرقة للامء يف خطوط اإلسالة و الشبكة

.العامة يف املنطقة األوروبية

تاريخ اإلبتداء: 31 ديسمرب 2015

تاريخ اإلنتهاء: 29 ديسمرب 2018

كلفة املرشوع: 26.344.344 لرية تركية

 تشييد منشآت مياه
 الرشب املتفرقة يف
 الجزء 30 باملنطقة

األوروبية
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 3.2.1.2.2 أنشطة تشييد منشآت مياه الرشب التي
ال زالت قيد املتابعة

تاريخ اإلبتداء: 27 أكتوبر 2015

تاريخ اإلنتهاء: 18 مايو 2019

كلفة املرشوع: 42.319.184 لرية تركية

 الفوائد التي سيوفره املرشوع : تعطيل أنابيب مياه الرشب

 املتبقية تحت خط الرتامواي الذي يربط بني باغجالر

 – زيتني بورنو الذي يعرب من شارع سيد نظام، لكرثة

 مخاطر تعرضها للعطل ، ومتديد أنابيب فوالذية داخل

 النفق بدالً عنه لتوفري املاء إىل املنطقة دوون انقطاع

 والتقليل من نسبة الترسبات. كام أن نقل خطوط

الرتامواي الحايل إىل باطن األرض اتاحت انجاز املرشوع

 تشييد نفق مياه
 الرشب يف املنطقة
األوروبية )2(2

 تشييد نفق مياه
 الرشب يف املنطقة

األوروبية )1(1

تاريخ اإلبتداء : 03 اغسطس 2018

تاريخ اإلنتهاء   : 08 فرباير 2023

كلفة املرشوع: 872.000.000 لرية تركية

 مضمون العمل: انشاء نفق مياه الرشب برشائح يبلغ قطره الداخيل

Ø4000 mm صفا كوي – باهتشايل أوالر و باهتشايل أوالر – كاغد 

 هانة يف املنقطة األوروبية. ومتديد أنابيب مياه الرشب فوالذية ذو

 داخل النفق، وانشاء مهاوي يف مداخل ومخارج  Ø3000 mm قطر

 النفق، تصنيع الكاثودية لحامية خطوط األنابيب الفوالذية، وتصنيع

 قنوات الرصف الصحي، والشفط و عداد التدفق، وصاممات

ذات اإلبر وروابط مخرج النفق

 الفوائد التي سيوفره املرشوع : تكوين أنظمة تغذية بديلة توفر تكامل

 الشبكة و نقل مياه مالن املتدفقة لغاية كاغد هانة من املنطقة

.. األوروبية حتى الناحية الغربية لدى اسطنبول

 مضمون العمل: انشاء نفق مياه الرشب برشائح داخلية

 يبلغ قطره

 بني زيتني بورونو – ترشبيجي زيتني بورونو، ومتديد

 الجزء الداخيل منها بأنابيب فوالذية يبلغ قطرها ،

 وانشاء مهاوي دفع األنابيب و النفق، و أعامل روابط

مخرج النفق

.

3.087m Ø2600 mm

Ø2000 mm
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 مضمون العمل: القيام بأعامل مركز مرحل غوكتورك، وخط إسالة أنابيب

  يف ميناء اسطنبول الجوي، ومحطة Ø1400 mm فوالذية يبلغ قطره

 تركوس لتحلية مياه الرشب، وخط اسالة أنبوب فوالذي يبلغ قطره

1000 Ø ملم يف ميناء اسطنبول الجوي – طاش أولوك، وخط إسالة 

 ملم يف طاوش أولوك، Ø املياه الخامة ألنبوب فوالذي يبلغ قطره 1400

 ملم يف امليناء الجوي Ø وخط اسالة ألنبوب فوالذي يبلغ قطره 1000

 الثالث – غوكتورك، ومبنيني لألمن، ومركز ضخ يف منطقة تشنتا ألتي،

 ومستودع أرغوان كانت 3  ذو سعة 1.500 م³، ومستودع تشنتا ألتي

 ذو سعة 5.000 م³، ومستودع مركز أرناوط كوي ذو سعة 5.000 م³،

 ومستودع  طاش اولوك ملحطة تحلية مياه الرشب ذو سعة 5.000 م³،

 و محطة طاش أولوك لتحلية مياه الرشب ذات سعة 100.000 م³/اليوم،

.ومحطة تركوس لتحلية مياه الرشب ذات سعة 120.000 م³/اليوم

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: سد حاجة مطار اسطنبول الجوي الذي افتتح

  يف 29 أكتوبر من عام 2018 مبقدار17.500 م³/اليوم كدفعة أوىل، ومبقدار

 35.000 م³/اليوم خالل 1 2- سنة، وتحقيق الهدف النهايئ الذي يبلغ

 85.000 م³/اليوم. باإلضافة إىل استهداف سد حاجة املناطق السكنية

 يف قرو بورون، و بكاليل يني كوي، و بوياليك، و دوروسو، و طايا كادين

 .التابعة ملقاطعة ارناوط كوي ملياه الرشب

تاريخ اإلبتداء: 30 أبريل 2018

تاريخ اإلنتهاء  : 28 أبريل 2021

كلفة املرشوع: 440.098.000 لرية تركية

 تشييد محطة تحلية
 يف املنطقة األوروبية

1)1(

 تشييد خط تركوس
إييك تليل لإلسالة

تاريخ اإلبتداء: 27 أغسطس 2018

تاريخ اإلنتهاء : 12 فرباير2021

كلفة املرشوع: 617.587.757 لرية تركية

 مضمون العمل: تصنيع صاممات و شفط، ورصف وأعامل الساحة

 والضخ، و تشييد مستودع ملياه الرشب ذو سعة 5.000 م³،

 وتشييد مستودع ملياه الرشب ذو سعة 10.000 م³،   و أنظمة

 ضخ عامئة ومتديد أنابيب و تشييد خط اسالة  ألنبوب فوالذي

 ملم بني حوض بويوك تشكامجا –Øيبلغ قطره 5.000 م 2200

 تركوس، وتشييد خط اسالة ألنبوب فوالذي يبلغ قطره 36.000 م

2500 Øملم بني تركوس – إييك تليل يف املنطقة األوروبية.

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: سد الحاجة الزائدة يف  املنطقة األوروبية

 إلسطنبول إىل مياه الرشب من خالل نقل املياه من بحرية تركوس

 إىل محطة إييك تليل معالجة مياه الرشب، ونقلها أيضاً من بحرية

.تركوس إىل حوض بويوك تشكامجا
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133 km

تاريخ اإلبتداء: 04 أغسطس 2015

تاريخ اإلنتهاء: 07 مارس 2019

كلفة املرشوع: 521.946.750 لرية تركية

 تشييد خط اإلسالة
 للدفعة )3( يف مرشوع

)مالن )1(1

 مضمون العمل: متديدأنابيب خط اسالة مياه الرشب وألنبوب فوالذي

 ملم يف حدود محافظة كوجا أيل و Ø يبلغ قطره 133.399 م 3000

 Ø سقاريا إلسطنبول، ومترير انابيب فوالذية يبلغ اقطارها 3000

 ملم يف الجزء السفيل من أرضية الطرق الرسيعة و األنهار والجداول

 من خالل الدفع األفقي، وانشاء طرق خدمة املنصة، رابطة مركز

 شيلة للتحكم، خطوط رصف بأقطار مختلفة، وصاممات وفرغ

 الخطوط و الشفط، و مركز ضخ مالن، و مستودع الضخ و الصنعات

.األخرى

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: سيتم الوصول إىل موارد مياه اضافية

 مبساحة 457 مليون م³سنوياً لدى اسطنبول و سرتتفع نسبة كمية

املياه املتدفقة من خطي اإلسالة 1 و2  ملالن، من 1.987.200 م³/

.اليوم إىل 3.240.000 م³/اليوم بعد انتهاء الدفعة 3 من مرشوع مالن
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تاريخ اإلبتداء: 04 أغسطس 2017 

تاريخ اإلنتهاء: 03 أغسطس 2021

كلفة المشروع: 199.850.675

 تشييد منشأة

 معالجة مياه

 الرشب يف عمريل

 أمرييل الطور

2)2(

 مضمون العمل: بناء محطة معالجة مياه الرشب بقدرة

.500.000 م³ يوميا

 

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: 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 األورويب وطرف الساحل

 من بيشيكتاش وسارير ومنطقة زيتون بورنو: سيتم توفري

 يوم وذلك من خالل محطة/m³ أن تصبح سعتها 2.040.000

 عمريل املرحلة الثانية لتنقية مياه الرشب التي سيتم

 يوم مع محطات عثامنية/m³ إنشاءها بسعة 500.000

.وأورهانية ومرادية وعمريل املرحلة األوىل املوجودين

 مضمون العمل: انشاء نظام معالجة الرتشيح الفائق، وغرفة 

 الغاليات،وخزان مياه، و محطة معالجة مياه الرشب ذات سعة

 20.000 م³/ اليوم، ونظام الطاقة الشمسية، و نظام البيئة، و

تصنيع هياكل التهوية و األنابيب
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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

الشكل 3.1 دورة املاء

3.2.1.3 أنشطة إدارة أعامل مياه الرشب
3.2.1.3.1 أنشطة توفري ونقل املياه

 تتكون من مصادر املياه السطحية القريبة من سطح االرض. وتتواجد هذه الينابيع داخل حدود 6 محافظات (اسطنبول – كريكالر أيل – تكري ضاغ – كوجا أيل –

.(سقاريا – دوزجا

 وتصل املياه الخامة املستخرجة من الينابيع إىل املشرتكني من خالل الرفع من مواصفاتها يف محطات تحلية مياه الرشب لتتطابق مع املواصفات القياسية العاملية.

 وقد تم توزيع ونقل املياه عىل طريقتني. األوىل نقل املياه النقية واملياه الخامة املستخرجة بواسطة مراكز الضخ و خزانات املياه و األنابيب ذات األقطار التي تتعدى

400Ø، والثانية عن طريق توزيع املياه إىل املشرتكني من خالل أنابيب الشبكة التي تصغر أقطارها عن.

 وتوزع املياه من محطات عمريل و أملايل للتحلية يف الجانب اآلسيوي، بينام توزع من بويوك تشكامجا، و إييك تليل و كاغد هانة إىل الجزء األكرب من الجانب األورويب.

 وتنقل املياه الخامة املوردة من نهر مالن التي دخلت قيد اإلدارة العملية بعد انشاء محطة تحلية يف منطقة جمهوريت الواقعة يف الجانب اآلسيوي، إىل الجانب

 األورويب عرب النفق الشاميل للمضيق بعد معالجتها. كام تنقل جزءاً من املاء املنتج من محطات معالجة مياه الرشب يف عمريل إىل مقاطعات باهتشايل أوالر وبكري

.كوي، وزيتني بورنو وفاتح من الجانب األورويب، بواسطة خط اإلسالة الجنوبية من املضيق صاالجاك – رصاي بورنو

 وقد قُدمت مياه رشب معالجة مبقدار 1.040.965.331 م³إىل اسطنبول يف عام 2018. كام بلغ متوسط كمية مياه الرشب املقدمة إىل املدينة يومياً 2.851.960 م³ يف عام

.2018، ليصبح معدل كمية مياه الرشب املقدمة إىل املدينة يومياً 3.307.746 م³/اليوم يف التاريخ املوافق 14.06.2018

أ( أنشطة توفري املاء

 أثبتت اإلحصاءات وصول كمية مياه األمطار يف السدود يف عام 2018 إىل 800.52 كغم/م²، فقد تحقق ما يزيد عن 70.96 كغم/م² من معدل مياه األمطار خالل 50

.عاماً. كام أثبتت الدراسات وصول معدل مياه األمطار إىل 5.38 % يف الجانب اآلسيوي، وإىل 22.39 % يف الجانب األورويب يف عام 2018

.وقد تم توفري اجاميل املياه املقدمة إىل املدينة بنسبة %55 من السدود، و %45 من املنظامت واآلبار يف عام 2018

Ø400
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الرسم البياين 3.2 كمية املياه الناتجة من هطول األمطار عىل السدود

ب( تقرير املياه الخامة

 الجدول 3.3 كميات املياه الخامة املستخرجة من ينابيع املياه يف عام 2018 

املياه الخامة املستخرجة 
)م³/السنة(

ينبوع املاء 

101.302.335 منظم مالن األول 

185.414.511 منظم مالن الثاين 

93.067.514 منظم يشيل تشاي 

0 آبار شيلة كاسون* 

641.271 منظم يشيل وادي 

69.076.272 سد دارليك 

164.239.273   سد عمريل

2.853.558 سد أملايل 

616.594.734 مجموع الجانب اآلسيوي 

11.222.670
 آبار تشاتلجا – سيليفري – الجانب الغريب – 

ضانا ماندرا

157.460 (حجي عثامن (الحواجز املائية 

25.375.678 سد بابوتش دره* 

29.165.130 سد قازان دره* 

32.326.036 (منظم إسرتانجا (5 أودية 

170.876.984 سد تركوس 

89.153.200 سد بويوك تشكامجا 

45.551.233 سد سازيل دره 

38.987.676 سد عيل باي 

442.816.067 مجموع الجانب األورويب 

1.059.410.801 املجموع العام

 الرسم البياين 3.3 كمية املياه الخامة املستخرجة من السدود و املنظامت و
اآلبار

الجدول 3.4 كمية املياه الخامة املستخرجة من اآلبار و السدود و املنظامت 

النسبة 
)%(

 كمية املياه الخامة 
املستخرجة
)م³/السنة(

ينبوع املاء 

45,2 478.515.145   املنظامت واآلبار

54,8 580.895.656 السدود والحواجز املائية 

100 1.059.410.801 املجموع 

.تعمل منظامت آبار شيلة كاسون بواسطة سدود بابوتش دره و قازان دره
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د(أنشطة نقل املياه

ج( اآلبار و مياه الينابيع

الرسم البياين: 3.4 كمية املياه املقدمة إىل املدينة من مياه املينابيع و اآلبار
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    الجدول  3.5   كميات املياه الخامة املستوردة من اآلبار و السدود

 مجموع مقدار 
الطاقة املستهلكة

 )kWh/السنة(

  مقدار الطاقة
 املستهلكة –

الجانب األورويب
)kWh/السنة(

  مقدار الطاقة
 املستهلكة –

الجانب اآلسيوي
)kWh/السنة(

األعوام

236.655.345 112.704.916 123.950.429 2014

248.798.933 138.450.353 110.348.580 2015

307.809.409 168.929.011 138.880.398 2016

318.281.423 179.006.344 139.275.079 2017

334.509.525 195.077.664 139.431.861 2018

الجدول 3.6 كمية املياه املضغوطة لدى مراكز الضح وفقاً لألعوام 

 مجموع كمية 
 املياه املضغوطة

)م³/السنة(

 كمية املياه 
 املضغوطة –

الجانب األورويب
)م³/السنة(

 كمية املياه 
 املضغوطة الجانب

اآلسيوي
)م³/السنة(

األعوام 

823.155.440 413.430.173 409.725.267 2014

932.737.382 558.556.606 374.180.776 2015

1.207.041.408 658.732.436 548.308.972 2016

1.130.209.261 677.055.935 453.153.326 2017

1.172.743.432 706.790.752 465.952.680 2018
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3.2.1.3.2 أنشطة معالجة املياه
 تتم تحلية املياه الخامة املتدفقة من محطات تحلية مياه الرشب املستخرجة من ينابيع املياه املطمورة يف باطن األرض والسطحية و التي تسد حاجة سكان

 إسطنبول يف الرشب و اإلستخدام و اإلستهالك الصناعي، بعد متريرها من املعالجات الالزمة للحصول عىل املواصفات املطلوبة. كام تتميز املياه التي تُقدم إىل املدينة

بتطابقها مع املواصفات القياسية

 و وكالة الواليات املتحدة األمريكية لحامية البيئة، واإلتحاد األورويب، و ،(TSE) من خالل التحلية يف محطات تحلية مياه الرشب، ملعهد املواصفات القياسية الرتكية

.ومنظمة (WHO) منظمة الصحة العاملية

١( تحلية مياه الرشب 

الجدول 3.7 كمية املياه النقية املنتجة من محطات التحلية 

 معدل توزيع املياه املقدمة 
إىل املدينة حسب املحطات

)%(
كمية املياه النقية املنتجة 

)م³/السنة(
كمية املياه النقية املنتجة 

)م³/اليوم(

سعة املحطة 
)م³/اليوم(

اسم املحطة 

38,5 400.658.549 1.097.695 1.540.000 عمريل 

19,1 198.652.610 544.254 720.000 جمهوريت 

11,9 123.693.422 338.886 728.000 كاغد هانة

8,0 83.398.649 228.489 400.000 بويوك تشكامجا

19,0 197.371.487 540.744 840.000 إييك تليل 

1,6 16.614.090 45.518 50.000 طاش أولوك

1,9 20.576.524 56.374 150.860 (ما سواه (10 محطات 

100 1.040.965.331 2.851.960 4.428.860 املجموع



73

بالفعالياتIII- املعلومات والتقيامت املتعلقة

ب
رش

 ال
اه

مي
ة 

لي
ح

ة ت
حد

بو
ة 

لق
تع

امل
ت 

ما
لو

ملع
3 ا

.8
ول

جد
ال

ك
لو

أو
ش 

طا
ة 

ط
ح

 م
ب

رش
 ال

اه
مي

ة 
لي

ح
لت

جا
ام

شك
ك ت

يو
بو

ة 
ط

ح
 م

ب
رش

 ال
اه

مي
ة 

لي
ح

لت
ب

رش
 ال

اه
مي

ة 
لي

ح
 لت

يل
تل

يك 
 إي

ت
طا

ح
م

ب
رش

 ال
اه

مي
ة 

لي
ح

 لت
نة

ها
غد

كا
ت 

طا
ح

م
ت

ري
هو

جم
ة 

ط
ح

 م
ب

رش
 ال

اه
مي

ة 
لي

ح
لت

ب
رش

 ال
اه

مي
ة 

لي
ح

 لت
يل

مر
 ع

ت
طا

ح
م

ين
ثا

 ال
يد

يز
 با

طة
ح

 م
ب

رش
 ال

اه
مي

ة 
لي

ح
لت

ان
ط

سل
ح 

فات
ة 

ط
ح

 م
اه

مي
ة 

لي
ح

 لت
مد

ح
 م

ب
رش

ال

يد
يز

 با
رم

لد
ة ي

ط
ح

 م
اه

مي
ة 

لي
ح

 لت
ان

 خ
ب

رش
ال

ي
لب

ش
د ت

حم
 م

طة
ح

 م
ب

رش
 ال

اه
مي

ة 
لي

ح
لت

ية
حل

 لت
يل

ري
أم

ة 
ط

ح
 م

ب
رش

 ال
اه

مي
اه

مي
ة 

لي
ح

 لت
ية

راد
 م

طة
ح

 م
ب

رش
ال

ية
امن

عث
ة 

ط
ح

 م
ب

رش
 ال

اه
مي

ة 
لي

ح
لت

ية
هان

ور
ة أ

ط
ح

 م
ب

رش
 ال

اه
مي

ة 
لي

ح
لت

ية
تال

مت
ة 

وي
ته

ية
تال

مت
ة 

وي
ته

ية
تال

مت
ة 

وي
ته

ية
تال

مت
ة 

وي
ته

ية
تال

مت
ة 

وي
ته

ية
تال

مت
ة 

وي
ته

ية
تال

مت
ة 

وي
ته

ية
تال

مت
ة 

وي
ته

سة
الم

 م
دة

وح
 

ون
وز

األ
ج 

تا
وإن

يع
رس

ط 
خل

سة
الم

 م
دة

وح
 

ون
وز

األ
ج 

تا
وإن

اج
إنت

 و
سة

الم
 م

دة
وح

 

ون
وز

األ

ون
وز

األ
ج 

تا
وإن

ة 
س

الم
 م

دة
وح

يع
رس

ط 
خل

يع
رس

ط 
خل

ون
وز

األ
ج 

تا
وإن

ة 
س

الم
 م

دة
وح

يع
رس

ط 
خل

 
سة

الم
 م

دة
وح

  

ون
وز

األ
ج 

تا
وإن

يع
رس

ط 
خل

يع
رس

ط 
خل

ئ
ط

ط ب
خل

ج)
ض

(ن

يع
رس

ط 
خل

 
ئ

ط
ط ب

خل

ج)
ض

(ن

يع
رس

ط 
خل

ت
عا

جر
 ال

يد
حد

ة ت
حد

 و

يف
غ 

بال
 ال

ل
رم

 ال
داد

اع
و 

 

غر
ص

ال

ئ
ط

ط ب
خل

ج)
ض

(ن

يع
رس

ط 
خل

ئ
ط

ط ب
خل

ج)
ض

(ن

ن
سك

ُم

ط)
با

اح
)

ئ
ط

ط ب
خل

ج)
ض

(ن

ئ
ط

ط ب
خل

ج)
ض

(ن

ن
سك

ُم

ط)
با

اح
)

ئ
ط

ط ب
خل

ج)
ض

(ن

ن
سك

ُم

ط)
با

اح
)

ن
سك

ُم

ط)
با

اح
)

يع
رس

ط 
خل

ن
سك

ُم

ط)
با

اح
)

ئ
ط

ط ب
خل

ج)
ض

(ن

ن
سك

ُم

ط)
با

اح
)

يع
رس

 ال
ل

رم
 ال

ح
رش

م
ن

سك
ُم

ط)
با

اح
)

ن
سك

ُم

ط)
با

اح
)

يع
رس

 ال
ل

رم
 ال

ح
رش

م
ن

سك
ُم

ط)
با

اح
)

ل
رم

 ال
ح

رش
 م

يع
رس

ال

ل
رم

 ال
ح

رش
 م

يع
رس

ال

ئ
ط

ط ب
خل

ج)
ض

(ن

ل
رم

 ال
ح

رش
 م

يع
رس

ال

ن
سك

ُم

ط)
با

اح
)

ل
رم

 ال
ح

رش
 م

يع
رس

ال

ف
ظي

تن
 ال

نة
خز

 

م
قي

تع
وال

ل
رم

 ال
ح

رش
 م

يع
رس

ال

يع
رس

 ال
ل

رم
 ال

ح
رش

م
ف

ظي
تن

 ال
نة

خز
 

م
قي

تع
وال

ل
رم

 ال
ح

رش
 م

يع
رس

ال

ف
ظي

تن
 ال

نة
خز

 

م
قي

تع
وال

ف
ظي

تن
 ال

نة
خز

 

م
قي

تع
وال

ن
سك

ُم

ط)
با

اح
)

ف
ظي

تن
 ال

نة
خز

 

م
قي

تع
وال

ل
رم

 ال
ح

رش
 م

يع
رس

ال

ف
ظي

تن
 ال

نة
خز

 

م
قي

تع
وال

ني
ط

 ال
ن

 م
اه

ملي
ح ا

نز
ف

ظي
تن

 ال
نة

خز
 

م
قي

تع
وال

ف
ظي

تن
 ال

نة
خز

 

م
قي

تع
وال

ف
ظي

تن
 ال

نة
خز

 

م
قي

تع
وال

ني
ط

 ال
ن

 م
اه

ملي
ح ا

نز
ني

ط
 ال

ن
 م

اه
ملي

ح ا
نز

يع
رس

 ال
ل

رم
 ال

ح
رش

م
ف

ظي
تن

 ال
نة

خز
 

م
قي

تع
وال

ن
 م

اه
ملي

ح ا
نز

 

ني
ط

ال

داد
اع

ة 
حد

 و

ية
يائ

يم
لك

د ا
وا

امل
 

ت
عا

جر
وال

ني
ط

 ال
ن

 م
اه

ملي
ح ا

نز
ني

ط
 ال

ن
 م

اه
ملي

ح ا
نز

داد
اع

ة 
حد

 و

ية
يائ

يم
لك

د ا
وا

امل
 

ت
عا

جر
وال

ف
ظي

تن
 ال

نة
خز

 

م
قي

تع
وال

ني
ط

 ال
ن

 م
اه

ملي
ح ا

نز

اه
ملي

خ ا
ض

ز 
رك

 م

ية
نق

ال

قة
طا

 ال
يع

وز
ة ت

حد
و

ت
عا

جر
وال

ة 
ئي

يا
يم

لك
د ا

وا
 امل

داد
اع

ة 
حد

و
ت

عا
جر

وال
ة 

ئي
يا

يم
لك

د ا
وا

 امل
داد

اع
ة 

حد
و

يع
وز

ة ت
حد

 و

قة
طا

ال

داد
اع

ة 
حد

 و

ية
يائ

يم
لك

د ا
وا

امل
 

ت
عا

جر
وال

ت
عا

جر
وال

ة 
ئي

يا
يم

لك
د ا

وا
 امل

داد
اع

ة 
حد

و

يع
وز

ة ت
حد

 و

قة
طا

ال

خ
ض

 لل
سو

هم
ز 

رك
م

قة
طا

 ال
يع

وز
ة ت

حد
و

قة
طا

 ال
يع

وز
ة ت

حد
و

ش
تي

تف
 ال

كز
مر

 (S
ca

da
)

قة
طا

 ال
يع

وز
ة ت

حد
و

ش
تي

تف
 ال

كز
مر

 (S
ca

da
)

اه
ملي

خ ا
ض

ز 
رك

 م

ية
نق

ال

ية
نق

 ال
اه

ملي
خ ا

ض
ز 

رك
م

ش
تي

تف
 ال

كز
مر

 (S
ca

da
)

رب
خت

م

ىل
 ع

بة
رقا

 ال
كز

مر
) 

ه)
يا

 امل
دة

جو

خ
ض

 لل
سو

هم
ز 

رك
م

رب
خت

م

ىل
 ع

بة
رقا

 ال
كز

مر
) 

ه)
يا

 امل
دة

جو

ش
تي

تف
 ال

كز
مر

 (S
ca

da
)

ش
تي

تف
 ال

كز
مر

 (S
ca

da
)

رب
خت

م

ىل
 ع

بة
رقا

 ال
كز

مر
) 

ه)
يا

 امل
دة

جو

ية
نق

 ال
اه

ملي
خ ا

ض
ز 

رك
م

رب
خت

م

ىل
 ع

بة
رقا

 ال
كز

مر
) 

ه)
يا

 امل
دة

جو

رب
خت

م

ه)
يا

 امل
دة

جو
ىل 

 ع
بة

رقا
 ال

كز
مر

)

ش
تي

تف
 ال

كز
مر

 (S
ca

da
)

رب
خت

م

ه)
يا

 امل
دة

جو
ىل 

 ع
بة

رقا
 ال

كز
مر

)



74
تقرير الفعاليات السنوي 2018

400.658.549   كمية املياه النقية املنتجة (م³/السنة)

589.000   األوزون (كغم/السنة)

8.475.000   كربيتات األملنيوم الصلبة (كغم/السنة)

6.104.880   كربيتات األملنيوم السائلة (مبقدار 05%) (كغم/السنة)

 16.517.590 ) كلوريد (مبقدار 04 %) (كغم/السنة) III حديد (

44.353   أنيوين بويل إلكرتوليت (كغم/السنة)

100.000  كلوريد الصوديوم (كغم/السنة)

1.462.000   ماي كلور (كغم/السنة)

 محطة عمريل

 لتحلية مياه

الرشب

.(تتكون محطات عمريل لتحلية مياه الرشب من 4 محطات هي كاآليت: أورهانية، مرادية، عثامنية وأمرييل ( ياوز سلطان سليم 

 كام أن ينابيع املياه الخامة املمدة إىل املحطة هي منظم سونغورلو – عيس كوي و سدود عمريل و دارليك. وتزود املدينة باملاء الذي يصل معدله السنوي إىل 600

 مليون م³ واملتدفق من سد عمريل إىل محطات عمريل لتحلية مياه الرشب. بينام يزود سد دارليك محطات عمريل لتحلية مياه الرشب مبكية من املاء تبلغ معدله

 السنوي 150 مليون م³. فضالً عن تزويد املنظامت املوجودة يف منطقة سونغورلو – كورفايل (عيىس كوي) محطات عمريل لتحلية مياه الرشب مبقدار يبلغ معدله

.السنوي 145 مليون م³

 وبهذه الطريقة تتمكن محطات عمريل لتحلية مياه الرشب من سد مقاطعة زيتني بورنو مع سكان ساحل صاري ير و باشيك طاش، وجزءاً من بكري كوي وفاتح من

.الجانب األورويب وجزءاً من مقاطعة باي كوز و جميع املقاطعات األخرى من الجانب اآلسيوي
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197.371.487  كمية املياه النقية املنتجة (م³/السنة)

262.411   األوزون (كغم/السنة)

8.843.267   كربيتات األملنيوم الصلبة (كغم/السنة)

7.093.955
  كربيتات األملنيوم السائلة (مبقدار %05)

 (كغم/السنة)

 -  كلوريد (مبقدار 04 %) (كغم/السنة) III حديد 

46.197   أنيوين بويل إلكرتوليت (كغم/السنة)

-  كلوريد الصوديوم (كغم/السنة)

 629.033   ماي كلور (كغم/السنة)

 محطة إييك

 تليل لتحلية

 مياه الرشب

 تتكون محطات إييك تليل لتحلية مياه الرشب (840.000 م³/اليوم): من 14 وحدة رئيسية و محطتني احداهام إييك تليل فاتح سلطان محمد خان واألخرى بايزيد

.الثاين

.تم انشاء الوحدات التي تقوم باملعالجة يف كال املحطتني بطريقة متامثلة من ناحية الحجم و الخاصية، وتستخدم الوحدات املساعدة بطريقة مشرتكة

 كام أن مورد املياه الخامة املتدفقة إىل محطات إييك تيل ملعالجة مياه الرشب هي بحرية تركوس و سد سازيل دره. وتسد محطات تحلية مياه تركوس و سازيل دره

.حاجة مقاطعة أوجوالر، و باغجيالر، وغازي عثامن باشا، و جون جوران، و كوتشوك تشكامجا، و باشاك شهري و أسن يورت إىل املاء
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 محطة

 جمهوريت

 لتحلية مياه

الرشب
198.652.610  كمية املياه النقية املنتجة (م³/السنة)

 -   األوزون (كغم/السنة)

  كربيتات األملنيوم الصلبة (كغم/السنة)

 1.860.830   كربيتات األملنيوم السائلة (مبقدار 05%) (كغم/السنة)

 16.105.546  كلوريد (مبقدار 04 %) (كغم/السنة) III حديد (

  21.220   أنيوين بويل إلكرتوليت (كغم/السنة)

-  كلوريد الصوديوم (كغم/السنة)

 759.591   ماي كلور (كغم/السنة)

 يتم تحلية املياه الخامة املتدفقة من سد عمريل و نهر مالن يف محطة جمهوريت لتحلية مياه الرشب املنشأة ضمن نطاق مرشوع مياه الرشب لدى بلدية اسطنبول،

.ثم تزود الجانب األورويب بها

 وتتغذى املحطة بواسطة خطي نقل ثنايئ و متوازي يبلغ طول كل منهام 163 كم ويتكونان من أنفاق وقنوات وخطي اسالة فوالذية ذو قطر

 املنظامت املنشأة عىل نهر مالن الواقعة عىل حدود محافظتي دوزجا و سقاريا. وتصل املياه املتدفقة من محطة الضخ املوجودة يف مالن إىل خزان التوازن املوجود يف

 مركز شيلة للرقابة بعد ضغطها يف خزات الضخ املوجود عىل مسافة ارتفاع 195. وبعد انطالق املياه من مركز شيلة للرقابة، تصل إىل محطة جمهوريت لتحلية مياه

.الرشب وسد عمريل

 ومن املتاح معالجة 720.000 م³من املاء يومياً يف محطة جمهوريت لتحلية مياه الرشب واملتكون من 11 وحدة، والتي صممت عىل شكل محطتني متوازيني للعمل

 بطريقة مستقلة عن بعضهام البعض. ويسد الجزء األول املشغل من املحطة، احتياج مقاطعة بريم باشا، أيوب سلطان، كاغد هانة، أسنالر، صاري ير، باشيك طاش،

فاتح و غازي عثامن باشا متاماً، باإلضافة غىل باي أوغلو، بينام تسد احتياج مقاطعة باغجيالر و بايكوز للامء بشكل جزيئ.720.000

Ø3000- Ø2500 من
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 محطة كاغد

 هانة لتحلية

مياه الرشب 123.693.422  كمية املياه النقية املنتجة (م³/السنة)

328.383   األوزون (كغم/السنة)

8.103.000   كربيتات األملنيوم الصلبة (كغم/السنة)

-   كربيتات األملنيوم السائلة (مبقدار 05%) (كغم/السنة)

 - ) كلوريد (مبقدار 04 %) (كغم/السنة) III حديد (

18.500   أنيوين بويل إلكرتوليت (كغم/السنة)

335.725  كلوريد الصوديوم (كغم/السنة)

 557.777   ماي كلور (كغم/السنة)

 محطات كاغد هانة لتحلية مياه الرشب: تتكون من محطتني احداهام محطة تشلبي محمد واآلخرى يلدرم بايزيد. وقد افتتحت محطة تشلبي محمد التي تبلغ

.سعته اليومية 378.000 م³ للتحلية يف عام 1972، بينام افتتحت محطة يلدرم بايزيد التي تصل سعته اليومية 350.000 م³للتحلية يف عام 1996 لخدمة الشعب

 وتستمد محطة كاغد هانة لتحلية مياه الرشب الواقعة يف املنطقة الخلفية منها، من سدود عيل باي كوي و بحرية تركوس. وتقدم هذه املياه منها إىل بعض اجزاء

. املقاطاعات مثل  كاغد هانة، باي أوغلو، باشيك طاش، صاري ير، أيوب سلطان، فاتح و غازي عثامن باشا و بريم باشا و أسنالر

Ø3000- Ø2500 من
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 محطة بويوك

 تشكامجا لتحلية

املياه
83.398.649  كمية املياه النقية املنتجة (م³/السنة)

 -   األوزون (كغم/السنة)

4.804.040   كربيتات األملنيوم الصلبة (كغم/السنة)

 1.596.734   كربيتات األملنيوم السائلة (مبقدار 05%) (كغم/السنة)

 - ) كلوريد (مبقدار 04 %) (كغم/السنة) III حديد (

14.197   أنيوين بويل إلكرتوليت (كغم/السنة)

121.740  كلوريد الصوديوم (كغم/السنة)

 327.006   ماي كلور (كغم/السنة)

 بدأت الوحدة األوىل ملحطة بويوك تشكامجا لتحلية مياه الرشب يف العمل يف شهر فرباير لعام 1989 (رقم ٢٠١ خزان الرتسيب و 10 فليرتات)، وبدأت يف تقديم الخدمة

 مع إضافة 11 فليرتات و 4-3 و 6-5 خزان الرتسيب يف شهري يوليو – أغسطس من نفس العام.ثم ازدادت سعتها متاماً يف نهايات عام 1989 بعد اضافة السبع فليرتات

.املتبيقة للتشغيل

 و تقدم محطة بويوك تشكامجا لتحلية مياه الرشب خدماتها يف تغذية مقاطعة سيليفري، تشاتلجا، أوجوالر، باشاك شهري، أسن يورت، بيليك دوزو، وبويوك

.تشكامجا، بفضل سعتها التي تبلغ 400.000 م³/اليوم
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 محطة أملايل

 لتحلية مياه

الرشب

 محطة طاش

 أولوك لتحلية مياه

الرشب

2.594.143  كمية املياه النقية املنتجة (م³/السنة)

19.571   األوزون (كغم/السنة)

 232.000   كربيتات األملنيوم الصلبة (كغم/السنة)

-   كربيتات األملنيوم السائلة (مبقدار 05%) (كغم/السنة)

 - ) كلوريد (مبقدار 04 %) (كغم/السنة) III حديد (

1.125   أنيوين بويل إلكرتوليت (كغم/السنة)

 -  كلوريد الصوديوم (كغم/السنة)

 54.629   ماي كلور (كغم/السنة)

 بلغ سعة محطة أملايل لتحلية مياه الرشب و التي أنشأت يف عام 1994،

.50.000 م³/اليوم

 وتتغذى املحطة من السدين املشيدين عىل وادي غوكصو الواقع داخل

 حدود مقاطعة باي كوز. وتتمتع هذه املحطة بخاصية كونها األوىل من

 نوعها من حيث اإلبتداء يف تنقية مياه الرشب يف اسطنبول بواسطة نظام

.أوزون الكربون املنشط

16.614.090  كمية املياه النقية املنتجة (م³/السنة)

25.144   األوزون (كغم/السنة)

 773.222   كربيتات األملنيوم الصلبة (كغم/السنة)

-   كربيتات األملنيوم السائلة (مبقدار 05%) (كغم/السنة)

 - ) كلوريد (مبقدار 04 %) (كغم/السنة) III حديد (

4.465   أنيوين بويل إلكرتوليت (كغم/السنة)

  4.360  كلوريد الصوديوم (كغم/السنة)

 70.703   ماي كلور (كغم/السنة)

 تحوز محطة طاش أولوك لتحلية مياه الرشب املنشأة يف عام 2006، عىل

 سعة تبلغ 50.000 م³/اليوم.  وتتكون املحطة التي تتغذى من بحرية تركوس

.من 17 وحدة. وتقدم خدماتها إىل مقاطعة أرناوط كوي
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3.2.1.3.3 أنشطة مخترب مياه الرشب   

 ينبغي مراقبة مياه املنشآت واملحطات بشكل مستمر يف محطات تحلية مياه 

 الرشب من خالل تحليلها وفقا ملعايري املختربات ذات املواصفات القياسية

 الدولية للرقابة عىل 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 الخامة من منابعها. ويعترب مخترب إسيك الذي تم إنشاؤه لهذا

 السبب، أحداً من أفضل املختربات يف البالد و الذي يديره موظفون مؤهلون

 عىل مدار 7 أيام و 24 ساعة للقيام بالتحاليل الالزمة باستمرار وباتباع أحدث

 التقنيات وأدقها. ويتم الحصول عىل العينات املراقبة جودة املاء بطربقة

 متامشية مع املواصفات القياسية عىل ايدي املوظفني األكفاء الذين يقومون

 بإجراء التحاليل امليكروبيولوجية و الكيميائية والفيزيائية يف املختربات

 املزودة باألجهزة الحديثة. وتنرش TS EN ISO/IEC 17025 املعتمدة مبوجب

.جودة املاء يف صفحة ويب إسيك

-TÜR تم اعتامد مخترب إسيك للمياه النظيفة من قبل مؤسسة االعتامد الرتكية

KAK يف 29 يونيو 2007 وفقا ملعيار TS EN ISO/IEC 17025 . وقد تم تجديد 

 شهادة اإلعتامد يف التاريخ املوافق 04.07.2018. كام أجريت الصيانة الروتينية

 عىل األجهزة و تم رشاء خدمات املعايري . وتجرى يف املخترب تحاليل عىل 163

عينة كام تم اعتامد 89

 

 ويف 2018 تم اإلطالع يف مخترباتنا وبشكل دوري عىل  364.449 عينة من  .

 20.453  عينة تم أخذها من منابع املياه (بحرية، سد، نهر)،ومحطات تحلية مياه

 الرشب، الشبكة، ومياه األوقاف، وآبار إسيك، وخزان إسيك، ومياه البحر، ومياه

 اآلبار الواقعة ضمن املنطقة املسؤولة عنها املشرتكني الصناعيني، والتحاليل

 املأجورة، والينابيع، وخزان و شبكات املدارس والعينات املأخوذة بناء عىل

.الشكاوي

 الجدول 3.9 عدد املعلامت و العينات التي تم دراستها يف مخترب املياه

النقية

 عدد
املعلامت

 عدد
العينات

النوع موضوع التحليل

33.045 792 ماء خام

رقابة املحطة

3.530 353 ماء خام بأوزون

4.924 94 ماء خام حفظ الصحة

2.196 42 ماء خام بأوزون حفظ الصحة

4.445 638 مصفق

4.396 631 فلرت

15.401 279 املخرج العام للامء النقي

30.434 653  املخرج العام للامء النقي

(باألوزون)

7.847 126  مخرج املاء النقي حفظ الصحة

11.657 228 ماء خام تحلية عبوة

13.070 238 املخرج العام لتحلية العبوة

 75.774 6.289  شبكة

رقابة الشبكة

8.282 370 شكاية الشبكة

4.535 275  بيئة شكاية الشبكة

10.982 182 عنوان حفظ الصحة

9.288 563 صحة الشعب (رقابة)

991 44 صحة الشعب (رقابة القرى)

20.367 396 قرية بلدة

7.424 409  خزان إسيك

5.085 100  برئ إسيك

1.005 62 مستودع مدرسة

1.412 84 شبكة مدرسة

35 2  مستشفى

18 1 مستودع مستشفى

1.835 310 نهاية األنبوب

6.087 311 ماء الوقف

طلب التحليل

14.212 592 مورد

2.676 167 صالة طعام إسيك

1.541 58 مياه اآلبار

2.673 905 مياه البحار

2.708 999 مياه الجداول الخامة

2.909 174 مستودع (تحلية

3.844 282 مياه البحريات الخامة

50 10 اإلثراء الغذايئ

544 273 بحر خليج

14.556 2.435 قبو

148 16 مياه مرسبة

160 16 مياه املنطقة الصناعية

33.461 879 دراسات البحث والتطوير

902 175  تحليل بأجرة

364.449 20.453 املجموع العام

عينة
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ب( تقرير الجودة املتعلقة مبياه الرشب يف عام 2018

.والتعكر هي قيم املتوسط الشهري ملخترب اإلدارة العملية لدى املحطة pH إن قيم الكلور املتبقي و*
.أما املعلامت األخرى فهي املعدل الشهري للتحاليل التي أجريت يف مديرية فرع مخترب املياه النقية *

.وتعترب قيمة الكلور املشار إليه يف هذا الجدول هي قيمة الخروج من املحطة، ويقل الكلور الحر مع مرور الوقت. تم احتيار هذه القيمة عىل أن يبقى الكلور الحر حتى يف أقىص نقاط الشبكة، وتقاس قيمة الكلور الحر عىل العموم يف الشبكة 0.2 – 0.5 ملغم/ل *
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التعكر10 106 1,0 5,0 2,5 1,0 0,18 0,21 0,13 0,21 0,20 0,17

 /001 ملEMS املواصفات القياسية األولية )ميكروبيولوجي(

القولونية  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

املكورات املعوية  0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

بكترييا القولون  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  µg/L  املواصفات القياسية األولية )منتجات التعقيم الفرعية( 

ميثان ثاليث الهالوجني  100 460 80 100 36,8 21,2 15,7 17,1 31,3 20,4

برومات  3 10 10 10 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

املواصفات القياسية األولية )الكيميائيات غري العضوية(، ملغم/ل 

أملنيوم 0,200 0,100 0,200 0,200 0,07 0,05 0,04 0,04 0,02 0,06

زرنيخ  0,01 0,01 0,01 0,01 0,0006 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0004

البورون  1,0 2,4 - 1,0 0,082 0,022 0,032 0,029 0,043 0,018

نيكل 0,02 0,02 - 0,02 0,0025 0,0013 0,0014 0,0017 0,0016 0,0010

الباريوم   - 0,7 2,0  - 0,053 0,029 0,028 0,030 0,024 0,025

الكادميوم  0,005 0,003 0,005 0,005 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

(الكروم (مجموع  0,05 0,05 0,10 0,05 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,0002 0,0002 <0,0002

البورميد   -  -  -  - 0,03 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02

فلوريد  1,5 1,5 2,0 1,5 0,184 0,049 0,046 0,055 0,060 0,046

السيانيد  0,05 0,07 0,20 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

الرصاص 0,010 0,010 0,015 0,010 <0,0003 <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 <0,0001

النيرتات 50 50 45 50 3,50 1,49 1,86 2,80 3,98 1,16

السيلينيوم  0,01 0,01 0,05 0,01 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

الفضة  - 0,10 0,10  - 0,00002 0,00003 0,00004 0,00003 0,00002 0,00003

األنتيمون  0,005 0,020 0,006 0,005 0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

البرييليوم   -  - 0,004  - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

املواصفات القياسية الثانوية)جاملية( ملغم/ل 

كلوريد  250 250 250 250 76,5 28,8 39,8 28,2 38,2 24,0

(اللون (الوحدة 20 15 15  - <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

نحاس 2,0 2,0 1,0 2,0 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001

حديد 0,2 0,3 0,3 0,2 0,008 0,007 0,006 0,011 0,035 0,005

املنغنيز  0,05 0,1 0,05 0,05 0,002 0,005 0,003 0,007 0,003 0,005

  املواد املزيلة للطعم – الرائحة

ng/L MIB

 -  -  -  - 1,53 1,55 1,67 1,40 1,97 0,96

 -  -  -  - 0,65 1,72 1,66 0,86 2,08 1,06

pH 6,5-9,5 6,5 - 8,0 6,5 - 8,5 6,5 - 9,5 7,20 7,15 6,95 7,19 7,07 7,55

كربيتات  250 500 250 250 86,6 45,7 81,5 28,0 20,3 34,5

مجموع املواد املتحللة  - 1000 500 - 373 210 263 202 210 193

الخارصني  - 3,0 5,0 - 0,002 0,004 0,010 0,012 0,128 0,002

معلامت اضافية ملغم/ل 

كالسيوم  - 300  -  - 57,4 48,5 53,1 50,2 46,2 44,8

(CaCO3) صالبة  - 500  -  - 205 142 167 145 146 134

مغنيسيوم  -  -  -  - 14,99 5,02 8,44 6,55 7,64 4,82

بوتاسيوم  -  -  -  - 5,02 2,66 3,27 2,46 2,82 2,32

صوديوم 200 200  - 200 48,3 16,0 24,7 12,6 13,1 14,2

الكلور الحر   - 5,0 4,0  - 1,32 1,07 1,16 1,40 1,38 1,53

األمونيوم 0,5 1,5  - 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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 مرشوع
 البوابة

األلكرتونية

3.2.1.3.4 أنشطة صيانة منشآت مياه الرشب
 و من ضمن مهام دائرتنا حامية منابع املياه، تشغيلها وإنشاء شبكة املياه واألنفاق، وخطوط اإلسالة، وخطوط نقل الطاقة، وخزان مياه الرشب، ومراكز الضخ، واملرحل،

 واملحوالت، والسدود، و املنظامت، ومحطة تحلية املياه،و األعامل الفنية املامثلة إىل جانب أعامل صيانة و إصالح مرافق مياه الرشب بشكل دوري. بغرض سد الحاجة

 .املنشودة إىل املياه

Tablo 3.21 Tablo 3.21

الجدول 3.11 ُعطل خط اإلسالة املصلح 

النسبة
)%(

املقدار
)العدد(

 الفرتات الزمنية املتعلقة بتصليح العطل 

100 788 صيانة اعطال الشبكة التوصيل املياه – خالل 24 ساعة

0 0 صيانة اعطال الشبكة التوصيل املياه – ما زاد عن 24 ساعة

100 788 املجموع

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

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

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

أنابيب األسمنت األسبستي  : AÇB

الجدول 3.10 تصليح الُعطل حسب نوعية أنابيب خطوط اإلسالة وفقاً لألعوام

 املجموع
)عدد(

CTB      
)عدد(

HDPE     
)عدد(

ÇGBB 
)عدد(

ÖGBB 
)عدد(

    خرسان
)عدد(

AÇB    
)عدد(

D.F.
)عدد( 

فوالذ
)عدد( 

Font 
)عدد(

األعوام

481 15 1 2 4 0 34 56 366 3 2014

494 10 5 0 1 8 11 62 395 2 2015

519 4 8 1 0 0 6 107 390 3 2016

486 9 8 0 0 2 3 107 355 2 2017

647 8 13 0 1 0 3 131 489 2 2018

ج(مرشوع البوابة األلكرتونية للجودة
 ضمن املرشوع يتم جمع البيانات الفورية من ١١١ جهاز من نقاط مختلفة يف اسطنبول من (محطات تحلية مياه الرشب، مراكز الضخ، خطوط نقل املياه، محطات

معالجة مياه الرصف الصحي ، الخ

 عىل وجه الخصوص قيم، واألمونيا، ومعدل التدفق، ودرجة الحرارة،       وما إىل ذلك. يتم قياس القيم عىل فرتات مختلفة تخزينها يف قاعدة البيانات املحلية ألجهزة

PLC أو Datalogger املتصلة بهذه املجسات وتسجيلها يف قاعدة بيانات إسيك لفرتة معينة. وهذه البيانات التي يتم تخزينها يف قاعدة البيانات املحلية ألجهزة

.جمع هذه املعلومات يوفر لألشخاص املعنيني متابعتها وكتابة التقارير عنها وذلك عن طريق تطبيق الويب القائم عىل الخرائط 

 الهدف من املرشوع هو؛ زيادة عدد وحدات نظام مراقبة الكلور إىل مستوى يضمن مراقبة قيم الكلور بدقة عالية يف جميع أنحاء الشبكة. وبهذا سيتم تشكيل بوابة

 إلكرتونية ملتابعة قيم املياه، وال تحتوي فقط عىل قيم الكلور، إمنا تشمل جميع قيم مياه الرشب

.ومياه الرصف الصحي أيضا

PH
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الدراسات املتعلقة باملعدات املوجودة عىل خطوط اإلسالة

Tablo 3.21

ً ا .تم تصليح 140.501 عطل ناشئ يف شبكة املياه يف عام 2018 خالل مدة استغرقت 4 ساعات و 29 دقيقة تقريب

الجدول 3.12 معلومات إصالح و صيانة شبكة مياه الرشب يف عام 2018

الكمية الوحدة الفعاليات املجراة

14.097 عدد تركيب خط فرعي

80.227 عدد كمية الطريق الفرعي الذي تم إصالحه

575.163 مرت طول الخط الفرعي الذي تم إصالحه

2.741 عدد إصالح شبكة أنابيب املياه

15.826 عدد  (إصالح مقبس (الصامم الرئييس

1.573 عدد صيانة و إصالح الصاممات

17.302
عدد  رفع الصندوق السطحي للصاممات أو

 املقابس

236 عدد محطة خرطوم الحريق

519 عدد تغيري خرطوم الحريق

235 عدد  فتح املياه من املقابس

1.135 عدد غلق املياه من املقابس

الجدول 3.13 إصالحا أعطال شبكة مياه الرشب

النسبة
)%(

عدد مدة إصالح الُعطل

93,3 131.136
 صيانة اعطال الشبكة التوصيل املياه خالل

8 ساعات

2 1.819
 صيانة اعطال الشبكة التوصيل املياه خالل

8-12 ساعة

6,74 20.211
 صيانة اعطال الشبكة التوصيل املياه بعد

 12 ساعة

100 140.501 املجموع
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3.2.1.3.5 أنشطة التقليل من ترسيب و فقدان املاء       

 ال شك أن انحصار ينابيع املياه القابلة للرشب و صعوبة الوصول إىل املياه وال سيام يف املدن الكبرية، و ارتفاع نسبة التكاليف الالزمة مع مرور األيام من الدواعي التي

 تتطلب ألجلها متابعة فقدان/ترسب املياه من شبكة املياه الحالية و الرقابة املتشددة عليها. وقد انخفضت نسبة ترسب/فقدان املياه يف اسطنبول مبقدار 1.27 % يف

.عام  2017 يصل إىل 22.34 %. وستنخفض هذه النسبة كل يوم بفضل املشاريع القامئة

    ١( مرشوع الحد من ترسب  وفقدان املياه 

 يستهدف املرشوع تحديد موضع الترسيب بشكل قطعي ويف إطار جغرايف  دون

.التسبب يف خسائر مالية كبرية أو الحاق رضر بالبنية التحتية

.فساد/انتهاء صالحية شبكة املياه مع مرور الزمن  

.الهزات األرضية  و االقليمية 

.محتوى املاء الكيميايئ  

.ضغط شبكة املياه  

.جودة العامل  

.تصميم شبكة املياه  

     ازدحام دراسة عىل املناطق التي تتواجد فيها األنابيب،  

 هي من الدراسات التي أجريت بالتنسيق مع وحدات مختلفة وبطريقة شاملة

.لجميع املواضيع، وبالتايل تم تطوير نظام إدارة الترسيب و الفقدان

 يتم إنشاء مناطق معزولة لتقليل معدل الترسب والفقدان، وتتم إدارة الشبك

 عن طريق تثبيت عداد التدفق يف الشبكة التي تغذي هذه املناطق. كام يتم

 إنشاء مناطق مقياس التدفق املعزولة من خالل الكشف عىل املباين املستخدمة

 ملياه الشبكة. وبينام تتم معالجة هذه املناطق يف قاعدة بيانات نظام املعلومات

 الجغرايف من جهة،   تُحدد املناطق املعزولة  يف نفس النظام والنقاط التي سيتم

 تعيينها للشبكة وتحديد مكان عدادات التدفق التي تغذي هذه األجزاء من

جهة أخرى

 وقد تم اعداد بوابة ألكرتونية ويب و تقارير الزمة ملتابعة حركات التدفق

 و الضغط، واعداد تقارير شهرية و يومية ويف الساعة من خالل جمعها من

  األجهزة. األمر الذي اتاح التوصل إىل رشح تحليل ضغط الشبكة  من خالل نظام،

  و تأثري الترسيبات املفقودة من مواضع العطل عىل الشبكة من خالل نظام

CRM, CBS املتكامل، عن طريق املتابعة تغري التدفق ليل – نهار
 واإلستهالك اليومي و الشهري ،SCADA تم متابعة البيانات كمقاييس التدفق

 ملقاييس التدفق يف املناطق املعزولة، ومعلومات الضغط، و معلومات الجهاز، و

 نسب الترسب و الفقدان من خالل بوابة الويب األلكرتونية للترسب و الفقدان.

 كام متت الرقابة عىل املناطق التي مل يتمكن موظف الساحة الحصول عىل

 بياناتها بواسطة األجهزة. فضالً عن تحديد املشكلة و إيجاد الحلول يف إطار

.الصالحيات

 املركبة، ومعدل الضغط، و قيم DMA كام ترسل سيولة بيانات جمع أجهزة

 التدفق اليومية، و الفواتري م³، وعدد العقود، ومعلومات توضيح الُعطل، إىل

.األشخاص املعنيني كل صباح عن طريق الربيد األلكرتوين

 بلغت نسبة املياه املترسبة يف عام 2018 %.22.34

   الجدول 3.14 كمية املياه املقدمة إىل املدينة و املتحققة منها يف عام

    )م³( 2018

1.040.965.331 املاء املقدم إىل املدينة

719.546.186             كمية املياه املسجلة بالفواتري

9.612.572  كمية ا ملياه دون مثن

55.703.060 عداد ببطاقة

137.671 كمية ا ملياه املؤكدة ترسيبها

74.754 صهريج (حميدية)

23.352.299 عطل و رصف

808.426.542  كمية املياه املسجلة

ب( العداد الذيك ونظام اإلدارة 

 يتم تدقيق جميع التفاصيل املتعلقة بأنظمة العدادات الذكية املوجودة يف

 اإلدارة، ابتداءاً من برمجة االنظمة، و اإلتصاالت، و األمن و خصائص البطاقة

  األلكرتونية التي يحتوي عليه العداد. كام تستمر الدراسات الجارية عىل تقنية

NB – IOT, LORA, RF و GPRS اإلتصاالت 

من تطبيقات البوابة األلكرتونية للعداد الذيك

 ومن املمكن استخدام خيارات التصفية كالعقد ورقم العداد 

.والعنوان لعرض مواقع العدادات الذكية يف جميع أنحاء اسطنبول

 كام تُدعم من قبل انطباعات مختلفة كخريطة الطريق، و الخريطة 

.الهجينة، وخريطة التضاريس و خريطة األقامر الصناعية

 وهناك خيار آخر لتوليد وعرض رشوط التنبيه وفقاً ملستويات 

.اإلشارة

 كام مُتكن من القدرة عىل تحديد الترسب و الفقدان الفوري من 

 خالل التحكم متاماً بواسطة العدادات الذكية املوجودة يف املنطقة املعزولة

.املختارة بغرض إدارة الترسب و بفعالية أكرث عملية معالجة

 ومن املمكن عرض الدبابيس التي تشري إىل املباين من خالل تقسيمها 

.إىل مجموعات حسب الرغبة. وميكن إلغاء هذا التجمع يف أي وقت

 وتُعد قامئات مفصلة خاصة بالعقود لكل عداد ذيك. وهناك خيارات 

.التفاصيل – اعداد التقارير و التصوير واإلضافة

.كام تم تقديم خيار اعداد تقارير بشأن معلومات اإلستهالك 

 كام اتيح افرتاضية غلق و فتح العداد من بعد، وتصوير أوامر العمل 

 يف إطار الصالحيات ومع املعلومات املتعلقة بالعداد الذيك، وتفاصيل الفاتورة

.األخرية و املعلومات املفصلة عن العداد

 وبعد رشاء 23.275 عداداً ذكياً، فقد تم تركيب  3.351 عداداً ذكيا يف مراكز عمل
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İSTOÇ مبقاطعة باغجيالر، ليصل مجموع العدادات الذكية للجيل الجديد إىل 

3.891.

DMA  ج( منطقة مرشوع ترسب وفقدان املاء و مناطق

 الهدف من املرشوع هو تحديد مكان الترسيب بشكل قطعي ويف إطار جغرايف

 دون التسبب يف خسائر مالية فادحة أو الحاق رضر بالبنية التحتية. ويتم إنشاء

 مناطق معزولة لتقليل معدل الترسب والفقدان، وتنفذ إدارة الشبكة عن طريق

 تثبيت عداد التدفق يف الشبكة التي تغذي هذه املناطق. وقد تم انشاء مناطق

 معزولة  ملقياس التدفق من خالل الكشف عىل املباين املستخدمة ملياه الشبكة.

 بينام تتم معالجة هذه املناطق يف قاعدة بيانات نظام 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

 مشرتكة، و مبطابقة معلومات البناء والعقد تنشأ قاعدة بيانات أعامل الفقدان

 يتم نقل قيم الضغط ومؤرش عدادات التدفق GPRS والترسيب. وبواسطة مودم

 و بواسطة خدمة الويب وعن طريق ،ftp  عىل شكل ملف نيص إىل الخادم

 النظام يتم نقل البيانات املوجودة يف امللف بشكل آيل عىل مدار 24 ساعة بدون

 انقطاع و يف كل 15 دقيقة تنقل متوسط املعدالت لقيم الضغط واملؤرشات إىل

 قاعدة بيانات إسيك. وبهذه الطريقة يتم الحصول عىل معلومات إجاميل املياه

.املستهلكة يف املنطقة املعزولة بني تاريخيني و معلومات الضغط املطبق

 باستخدام هذا النظام، أصبح باإلمكان وعىل نطاق إسيك تتبع معدالت الخسارة

 وذلك وفًقا للتحديث(CBS) عىل الخريطة DMA / الترسب لكل منطقة

 التلقايئ عن طريق الفواتري الشهرية. وسيتاح الكشف والرتكيز عىل موقع املياه

 املفقودة ومدى وقوعها عىل خطوط اإلسالة الرئيسية أو بالقرب من خطوط

.املشرتكني

DMA وبعد انشاء 69 منطقة DMA، ال زالت دراسات انشاء 565 منطقة 

.مستمرة

د( نظام  اإلنذار املبكر مع مراقبة الترسب و الفقدان املايئ عن ُبعد

 أُجريت دراسة منوذجية حول " نظام اإلنذار املبكر مع املراقبة عن بعد" يف

 املنطقة املحيطة بربج غلطة مبقاطعة باي أوغلو، بغرض تحديد املياه املترسبة و

:املفقودة. ويف هذا السياق تم تركيب جهازي

 Logger و Repeater 36 و ALPHA 32 عىل خط 

الشبكة املمتدة نحو 7 كم املحدد

 تم متابعة النظام خالل 15 يوماً، األمر الذي قاد إىل تحديد 6 مراكز 

.للعطل و تم تصليحها

.كام متت املتابعة ملدة 30 يوماً تالياً للتصليح 

 ومل يالحظ أي قيد لبيان عطل خالل هذه الفرتة. وال زال النظام قيد 

.املراقبة

ه(مرشوع التقليل من الفقدان و الترسيب املادي يف منطقة باهتشا كوي

استهدف التقليل من فقدان املياه من خالل خفضها يف إطار حاجة ضغط

 املنشأة يف DMA الشبكة، عن طريق اإلرشاف عىل هذا الضغط من خالل غرفة 

.مدخل منطقة باهتشاكوي

 والصامم القاطع للضغط ،BKV كام تم تزويد الغرفة بجهاز الرقابة األلكرتونية

 و مقياس التدفق، باإلضافة إىل التجهيزات األخرى التي ستساعد عىل تشغيل

 الخط بسالمة وأمن. كام فُضلت املنتجات املحلية يف جهاز الرقابة ستُستخدم يف

.الغرفة وايستمد النظام طاقته من الطاقة الشمسية

 نتائح املحاوالت املتعلقة بحل مشكلة الفقدان املادي يف الشبكة و التخفيض

:من الضغط

 نسبة الفقدان يف شهري مارس – أبريل % 36.8 

 نسبة الفقدان يف شهري أبريل – مايو % 23.66 

.نسبة الفقدان يف شهري مايو – يونيو 14.53% 

 نسبة الفقدان يف شهري يونيو – يوليو % 12.55 

 وتتم متابعة تدفق وضغط الشبكة بطريقة فورية. ومن املمكن التحكم يف ذلك

.عن بعد إذا اقتىض األمر

BKV التي
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SCADA 3.2.1.3.6 مياه  
   مع .SCADA يتم التحكم يف نقل وتوزيع املياه عن طريق نظام إلكرتوين يسمى

SCADAنظام   

 يتم مراقبة موارد املياه باملدينة، نظام التوزيع الرئييس وخزانات املياه بشكل 

 مستمر، يتم تسجيل البيانات الرضورية ويتم تنفيذ و اعامل التحكم عن

 بعد. يتم اتخاذ االحتياطات لتحديد االحتياجات املائية للمدينة و وصول املياه

 للمشرتك يف ظل الظروف املناسبة. باإلضافة إىل ذلك وباستخدام الصاممات يتم

.تقليل كميات املياه املفقودة عند تعرض خطوط النقل ألي عطل

 بلغ عدد املحطات الخارجية الثابتة لنظام املياه النقية

 اعتباراً من عام 2018. بينام بلغت عدد مجموع املحطات بعد تشغيل نظام

للضخ و اآلبار إىل 278

الجدول 3.15 أنشطة حامية األحواض

الكمية )العدد( النشاط

3  الخطط املجهزة لحامية األحواض

33  املباين التي هدمت

386  املباين املخالفة التي تم الكشف عنها

200.242 األشجار املغروسة

2.554 الرقابة عىل األحواض املشيدة

3.2.1.4 أنشطة حامية األحواض
 يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل توفري خطة حامية لكل حوض من 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 مخلفات، 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،

 املراجعة وإعطاء الرأي يف مراجعات الينابيع واملياه الجوفية وفقا ملوقعها من

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

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

 التي تأمن املياه ملدينة اسطنبول. ويف االحواض التي توفر املياه السطنبول يتم

 تنفيذ مشاريع التشجري و متويلها و اإلعتناء بها يف األرايض التابعة لإلدارة أو يف

.األرايض املخصصة لها

 3.2.1.4.1 دراسات تتعلق بنطاق خطة حامية حوض
مياه الرشب – اإلستعامل

 استناداً عىل املادة رقم (16) من الئحة مراقبة التلوث املايئ بتاريخ 31/12/2004

 واملرقمة بالرقم 2568728، ووفقا للامدة السادسة واألوىل املؤقتة من الالئحة

 الخاصة بحامية أحواض مياه الرشب واالستخدام املعلنة من قبل وزارة شوؤن

 املياه والغابات املرقمة برقم 30224 بتاريخ 28.10.2017 ، فقد تم تعريف خطة

 حامية حوض مياه الرشب – اإلستعامل لدى جميع أحواض مياه الرشب بأنها

.("SKKY " (دراسة تحديد األحكام الخاصة إلدارة رقابة التلوث املايئ

 وقد أطلق عليه اسم خطة حامية مياه الرشب – اإلستعامل يف الترشيعات

.املستحدثة. واعتربت دراساتها ملزمة

 كام ابتدأ يف دراسات خطة حامية مياه الرشب – اإلستعامل مبوجب الترشيعات

 املرعية. وقد استلمت اإلدارة مستخرجات و تقارير دراسات خطة حامية حوض 1

 2- أملايل و دراسة تحديد األحكام الخاصة لحوض سد مالن، ودراسة تحديد األحكام

 الخاصة لحوض بحرية بويوك تشكامجا التي ال زالت مستمرة، إلمتام املرشوع.

.وستدخل املشاريع حيز التنفيذ يف عام 2019

 نظام
SCADA 
 للمياه
 النقية

 شاشة مركز
 التحكم
SCADA

 شاشات التشغيل و
شاشة التحكم

لنظام
SCADA املركزي 

174 SCADAمحطة
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دراسة تحديد األحكام الخاصة لحوض بحرية بويوك تشكامجا 

 مضمون العمل: اعداد خطة الحامية من خالل اإلستفادة من املناهج العلمية

 لحامية حوض بويوك تشكامجا، و تشكيل نُظم جديدة يف نظاق خطة الحامية

السالفة الذكر

 الفوائد التي ستوفرها: اتاحة الفرصة لتقديم مياه رشب صحية عىل مدى

 السنوات طويلة، والرقابة عىل توازن اإلستخدام والحامية من خالل الحفاظ عل

 دميومة حوض بويوك تشكامجا، و امتام مراحل املوافقة من قبل الوزارة بعد انهاء

الدراسات املتعلقة باملرشوع

 هامش دراسات
 تحديد األحكام
 الخاصة لحوض
بحرية سد مالن

 هامش الدراسة
 املتعلقة بتحديد
 األحكام الخاصة
 لحوض بحرية

بويوك تشكامجا

دراسة تحديد األحكام الخاصة لحوض سد مالن

 مضمون العمل: اعداد خطة الحامية من خالل اإلستفادة من املناهج العلمية

 لحامية حوض مالن، و تشكيل نُظم جديدة يف نظاق خطة الحامية السالفة

.الذكر

 الفوائد التي ستوفرها: اتاحة الفرصة لتقديم مياه رشب صحية عرب سنني

 طويلة، والرقابة عىل توازن اإلستخدام والحامية من خالل الحفاظ عل دميومة

 حوض مالن، امتام مراحل املوافقة من قبل الوزارة بعد انهاء الدراسات املتعلقة

.باملرشوع

 هامش دراسة خطة
 حامية حوض سد أملايل

2 -1 

دراسات خطة حامية حوض بحرية أملايل 1- 2  

 مضمون العمل: اعداد خطة الحامية من خالل اإلستفادة من املناهج العلمية

 لحامية حوض أملايل، و تشكيل نُظم جديدة يف نظاق خطة الحامية السالفة

.الذكر

 الفوائد التي ستوفرها: اتاحة الفرصة لتقديم مياه رشب صحية عرب سنني

 طويلة، والرقابة عىل توازن اإلستخدام والحامية من خالل الحفاظ عل دميومة

 حوض مالن، امتام مراحل املوافقة من قبل الوزارة بعد انهاء الدراسات املتعلقة

.باملرشوع

 3.2.1.4.2 تحديد هياكل أحواض مياه الرشب لعام
2018، و أنشطة إزالة الهياكل املهربة

 يعترب تحديد الهياكل املنشأة عىل املناطق املحظورة البناء عليها مبوجب

 الترشيعات املتعلقة باألحواض من قبل اإلدارة، و إخطار الجهات املختصة بذلك،

 وهدمها من قبل البلدية املعنية أساساً ينبغي التقيد بها. وبينام تحرص اإلدارة

  عىل القضاء متاماً عىل الهياكل الخرسانية و الثابتة من خالل متابعتها املستمرة

 لهذه املناطق املحظورة البناء عليها عىل مر السنني من جهة، فقد متكنت من

 خفض نسبة محتلف األبنية البسيطة و الجاهزة كاملآوي و الحاويات و املرفقات

 ..الخ من املباين املحظورة بنائها مبوجب القوانني السارية من جهة أخرى، كام

 .تتابع دراساتها وأعاملها يف شان منع اقامة هذا النوع من املباين

 من جانب آخر تقوم اإلدارة بالرقابة املشددة واملستمرة عىل أحواض مياه الرشب.

 وقد تم التخلص من 33 مبنى مشيد عىل هذه الطريقة، و طالبت اإلدارة اجراء

.املعامالت املتعلقة بهذا الشأن من املؤسسات املعنية

 كام تجرى الدراسات املتعلقة بتخفيض نسبة البناء غري القانوين إىل مستوى

 الصفر يف املناطق املحمية ذات املسافات القصرية واملطلقة ألحواض مياه الرشب

.يف إسطنبول

 وقد أنشات املباين التي ال زالت موجودة إىل  االن مناطق الحامية ذات املسافة

 القصرية واملطلقة، و املباين املنشأة قبل عام 1994، واملباين املوجودة قبل اإلعالن

 عن اعتبار املنطقة حوضاً، واملباين املتواجدة يف مناطق القرى السكنية يف

 نطاق العديد من القرى و البلديات التاريخية كمنطقة تاباجيك و باي شهري و

.(أحمدية ودورو صو (تركوس



88
تقرير الفعاليات السنوي 2018

الجدول 3.16 دراسات يف شأن التشجري الجاري يف األحواض

الحوض
 مجموع الشتالت 

املغروسة قبل عام 2018
 )عدد(

 الشتالت املغروسة يف عام 
2018
)عدد(

 مجموع الشتالت 
املغروسة

 )عدد(
 نوع الشتالت املغروسة  

256.314 عمريل 4.000 260.314
 شتلة السنط، القيقب، الجميز، الرمادي، الصنوبر، 

  .الرسو، األرز والفواكه

43.862 تركوس 81.560 125.422 شتلة السنط، القيقب، الجميز، الرمادي و الصنوبر 

292.059 بويوك تشكامجا 82.700 374.759
 شتلة السنط، القيقب، الجميز، الرمادي، الصنوبر،  

 .الرسو، األرز والفواكه، والربقوق

سازيل دره 133.997 - 133.997
 شتلة السنط، القيقب، الجميز، الرمادي، الصنوبر،  

  .الزيزفون، الدر و الصفصاف

2.457 قازان دره 16.951 19.408 الرمادي و الجميز 

4.432 بابوتش دره - 4.432 الرمادي

31.973 دارليك - 31.973 الرمادي و الصنوبر 

الجداول - 15.031 15.031
 شتلة السنط، القيقب، الجميز، الرمادي، الصنوبر،  

الرسو، األرز والفواكه

املجموع 765.094 200.242 956.336

 شتلة السنط، القيقب، الجميز، الرمادي، الصنوبر،  

 الرسو، األرز، الربقوق، الصفصاف، الدر والزيزفون

والفواكه

3.2.1.4.3 دراسات التشجري الجاري عىل احواض املياه

.تقوم اإلدارة بتصنيع، و وضع خطط و صيانة األرايض املخصصة لها و أرايض اإلدارة لدى أحواض مياه الرشب يف إسطنبول. كام تم غرس 200.242 شجرة يف عام 2018
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 3.2.1.5 أنشطة حامية منشآت مياه الوقف و إدارة
اعاملها

 تعترب مدينة اسطنبول املبنية عىل ضفايف البوسفور هي أكرب مدينة تركية من

 الناحية الثقافية، والتجارية، و التاريخية و هي همزة وصل قارة آسيا بأوروبا.

 كام كانت مدينة اسطنبول لعصور عديدة عاصمة الدولة الرومية و البيزنطية و

.العثامنية

 وقد لعبت خطوط نقل املياه، والصهاريج، والجسور املائية، والحواجز

 املائية،والنوافري املصممة لجلب املياه إىل اسطنبول يف إبداع حضارة مائية هائلة.

 خالل الفرتة الرومانية، كام تم توفري متطلبات املياه إلسطنبول من اآلبار و

 الينابيع الصغرية والصهاريج. يف الفرتة البيزنطية،و تم بناء أكرث من 70 صهريجا

.يف باطن األرض والعديد من الصهاريج املفتوحة

يف الفرتة العثامنية:

.املمرات املائية ملنطقة هلقايل  

.املمرات املائية ملنطقة كريك ششمة  

.املمرات املائية ملنطقة أسكدار

.املمرات املائية ملنطقة تقسيم

 وقد تم بناء وتطوير األنظمة املائية ملنطقة الحميدية، و تكونت هذه األنظمة

 من حواجز مائية، وجسور مائية، أحواض تجميع، وموازين املياه و النوافري. ويتم

.صيانة و حامية هذه اآلثار الباقية إىل يومنا هذا

3.2.1.5.1 مشاريع الرتميم املنجزة
 أ( قنطرة أوزون

 تم اإلنتهاء من إعداد أعامل املشاريع الهندسية و الرتميم و املسح واإلعادة

.لقنطرة أوزون، وال زال تطبيق أعامل الرتميم مستمرة

 ب( أغريي كامر 

 تم اإلنتهاء من إعداد أعامل املشاريع الهندسية و الرتميم و املسح واإلعادة

.لقنطرة أغريي، وال زال تطبيق أعامل الرتميم مستمرة

ج( هيكل كاغد هانة لتوزيع املياه

 تم اإلنتهاء من إعداد أعامل املشاريع الهندسية و الرتميم و املسح واإلعادة ملبنى

 كاغد هانة لتوزيع املياه الخاصة بنظام تركوس للمياه، وال زال تطبيق أعامل

.الرتميم مستمرة

د( هيكل أرناوط كوي لتوزيع املياه

تم اإلنتهاء من أعامل اعداد املشاريع الهندسية و الرتميم و املسح و اإلعادة

 لهيكل أرناوط لتوزيع املياه الخاصة بنظام مياه تركوس املتواجد يف حي أرناوط 

.كوي مبقاطعة باشيك طاش. وال زالت الدراسات مستمرة بغرض التطبيق

ه( صنبور )أونتشامالر( إسحاق باي

 تم اإلنتهاء من أعامل مرشوع و دراسات التنقيب والبحث عن أُسس صنبور

 (أونتشامالر) إسحاق باي التاريخية يف منطقة باي كوز. وال زالت الدراسات

.مستمرة بغرض التطبيق

.ح( تحويل اآلفتة التاريخية إىل أوساط رقمية

 تم تنظيم أعامل و ترميم مسح 1.437 آفتة تاريخية يف نطاق أعامل نقل اآلفتات

.إىل أوساط رقمية

 وقد تم اإلعداد لنقل الوثائق الفنية و الخرائط و املشاريع الخاصة " بهياكل

 وطرق املياه التاريخية" املتواجدة يف أرشيف مديرية األوقاف للمنطقة 1، إىل

 وضع قابل للمسح من خالل ترميم 34 خريطة يف نطاق أعامل النقل إىل وسط

.رقمي
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3.4.1.5.4 األعامل التي ال زالت تستمر تطبيقاتها
أ(  قنطرة آغرييل

.ال زالت أعامل ترميم قنطرة آغرييل مستمرة

 ب( قنطرة أوزون

.ال زالت أعامل ترميم قنطرة أوزون مستمرة

ه( مرشوع ترميم 41 صنابري سبيل تاريخية

 تم اعداد مشاريع ترميم ل 41 صنابري سبيل تاريخية يف الجانبني األورويب

.واآلسيوي

ج(قنطرة بوزضاغ

.ال زالت دراسات ترميم قنطرة بوزضاغ مستمرة

3.4.1.5.5 أعامل الرتميم/التصليح و الصيانة
أ( تطبيق ترميم 4 صنابري سبيل

 تم ترميم صنابري سبيل إسكال باشا باهتشا، صنبور كت هدى باي كوز، صنبور

.مصطفى أفندي صاري ير، وصنبور رامز آغا باشيك طاش

 ب( صنبور هورهور أسكدار 

 تم الرشوع يف معامالت القبول بعد اإلنتهاء من جميع الدراسات املتعلقة

.بأعامل ترميم صنبور هورهور اسكدار

ج( مرشوع منتزه منطقة املنبع

.افتتحت منطقة منبع أتيك والدة أسكدار كمنتزه للخدمة

 صنبور رامز
 آغا باشيك

طاش

 صنبور
 مصطفى
 أفندي

صاري ير

 صنبور
 عبدالحميد

األول
)صاري ير( 

 صنبور عيل
 باي )صاري

)ير
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3.2.2 إدارة مياه الرصف الصحي
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3.2.2.1 أنشطة وضع خطط ملشاريع هياكل مياه الرصف الصحي
 تتخذ التدابري الالزمة الجراء عمليات املسح واالستطالع واعداد التقارير الجيوتقنية ومشاريع تحسني الرتبة املوافق عليها، واعداد مخططات حامية البيئة، وانشاء تقارير 

 تقيم البيئة، ودراسة الجدوى للبنية الفوقية ملحطات الرصف الصحي،والتخلص من مياه الرصف الصحي الصحي و وضع 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،

 وإجراء وإقرار جميع أنواع مشاريع التحسني والتعديل املتعلقة مبحطات تحلية مياه الرصف الصحي.ضمن الخدمات التي تقدم يف تحلية مياه الرصف الصحي ويف إطار

املهام املسؤولية امللقاة عىل عاتق رشكتنا يف إطار التخطيط والتنفيذ ملشاريع تحلية مياه الرصف الصحي الصحي، وتحديد أنواع الرتبة، ومجمعات مياه الرصف الصحي

املقدار الوحدة الجدول 3.17 معلومات فعاليات مياه الرصف الصحي الصحي

 501 كم                    طول شبكات الرصف الصحي املصممة

 370 كم                     طول  خط مياه األمطار املصممة

101 كم طول الوادي املعد ملرشوع اإلصالح

 25 كم طول نفق مياه األمطار/مياه الرصف الصحي املصصمة 

 4 عدد  مرشوع ملحطة تحلية مياه الرصف الصحي املُعد 

 1 عدد املشاريع املعامرية ملحطة تحلية مياه الرصف الصحي املُعد 

1 عدد املشاريع الكهربائية ملحطات مياه الرصف الصحي املُعدة 

1 عدد  املشاريع الكهربائية ملحطات مياه الرصف الصحي املُعدة

1 عدد املشاريع  امليكانيكية ملحطات مياه الرصف الصحي املُعدة

1 عدد  املشاريع  االستاتيكية ملحطات مياه الرصف الصحي املُعدة

2.373 م                        طول أعامل التنقيب/السرب املنفذة يف املشاريع

24 عدد  مشاريع املسح السيموغرايف ضمن مساحات محطات تحلية مياه الرصف الصحي   املخطط تنفيذها  

22 عدد مشاريع الحفرالطويل الكهربايئ ضمن مساحات محطات تحلية مياه الرصف الصحي املخطط تنفيذها 

6 عدد عدد تقارير دراسة االرضية املُعدة ملحطات تحلية مياه الرصف الصحي

3.2.2.1.1 دراسات مرشوع مياه الرصف الصحي
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 3.2.2.1.2 معلومات أنشطة مشاريع محطات
معالجة مياه الرصف الصحي

 متت الرقابة واملصادقة عىل مرشوع محطة أتاكوي ملعالجة مياه الرصف الصحي 

.البيولوجية املتقدمة

 متت املصادقة عىل مرشوع العملية الخاصة مبحطة بلطة ليامن لتحلية مياه *

..الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة

 متت املصادقة عىل مرشوع العملية الخاصة باملرحلة 3 ملحطة طوزال لتحلية * 

. .مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة

 متت املصادقة عىل مرشوع العملية الخاصة مبحطة يني كايب لتحلية مياه * 

  .الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة

 متت املصادقة عىل مرشوع املرحلة 3 و4 ملحطة باشا كوي ملعالجة مياه الرصف *

 .الصحي البيولوجية املتقدمة

 ال زالت اإلستعدادات املتعلقة باملواصفات الفنية و التقارير املتعلقة بأعامل  *

 مفاعل الغشاء الحيوي

 مستمرة بعد انتهاء تقرير دراسة ÇED ال زالت اإلستعدادات املتعلقة بتقارير *

.الجدوى الخاص مبحطة التخلص من وحل أمربيل

 ال زالت دراسات اإلستعداد للمناقصة مستمرة، بعد اعداد املوصفات الفنية *

 وملف التعريف الخاص بإزالة الروائح ذات الصلة مبحطات يني كايب وبلطة

.ليامن و طوزال لتحلية مياه الرصف الصحي

 ال زالت دراسات اإلستعداد للمناقصة مستمرة، بعد اعداد ملفات التعريف *

 الخاصة بتفريغ البحر العميق و أعامل املرتبة 2 ملحطة أمربيل ملعالجة مياه

.الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة

 ال زالت دراسات اإلستعداد مللف التعريف مع معامالت التخصيص و ودراسات *

 تعديل الخطة الخاصة مبحطة شيلة كوم بابا ملعالجة مياه الرصف الصحي

.البيولوجية املتقدمة مستمرة

 ال زالت دراسات اإلستعداد مللف التعريف مع معامالت التخصيص و دراسات *

 تعديل الخطة الخاصة مبحطة تشكام كوي ملعالجة مياه الرصف الصحي

.البيولوجية املتقدمة مستمرة

 ال زالت دراسات اإلستعداد مللف التعريف مع معامالت التخصيص ملحطة *

.هيبايل أضا ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية مستمرة

 ال زالت دراسات اإلستعداد مللف التعريف مع أعامل املرحلة 3 ملحطة أتا كوي *

.ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية مستمرة

 ال زالت دراسات اإلستعداد الخاص مبلف التعريف يف نطاق اإلعداد ملرشوع *

.محطة معالجة مياه الرصف الصحي من النوع املستخدم يف القرى مستمرة

 ال زالت دراسات اإلستعدادا مللف التعريف الخاص مبشاريع تطبيق تفريغ *

.البحر العميق من املرحلة 2 بلطة ليامن مستمرة

 ال زالت دراسات اإلستعداد مللف التعريف املتعلق بأعامل تحويل محطة *

 كوتشوك صو ملعالجة مياه الرصف الصحي إىل محطة معالجة مياه الرصف

.الصحي البيوليوجية املتقدمة مستمرة

 مرشوع محطة
 أتاكوي لتحلية
 مياه الرصف

 الصحي البيولوجية
املتقدمة

 مرشوع محطة
 بلطة ليامن لتحلية

 مياه الرصف
 الصحي البيولوجية

املتقدمة

 دراسات سرب
 وتنقيب " محطة
 أمربيل لتحلية مياه
 الرشب البيولوجية

"املتقدمة للمرحلة 2

(MBR)
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3.2.2.2  أنشطة شبكات مياه الرصف الصحي
 يتضمن هذا النشاط خدمات رشكتنا يف مجال تشييد شبكات مياه الرصف الصحي: تشييد األنفاق من خالل إنشاء جميع أنواع خطوط شبكات مياه الرصف الصحي

 ومحطات التجميع  ومراكز الضخ، باإلضافة إىل ترميم مجرى مياه األنهار بغرض إنشاء خطوط نقل مياه األمطار. وإنشاء خطوط التفريغ ملياه محطات تحلية الرصف

.الصحي يف ما بعد اإلنشا من ضمن الخدمات التي تقدمها الرشكة

3.2.2.2.1 أنشطة شبكات مياه الرصف الصحي املنجزة يف عام 2018

الكمية الوحدة   الجدول 3.18 خدمات شبكات مياه الرصف الصحي

213.475 م طول أرض مياه الرصف الصحي الصحي املنجزة(200

402.863 م (Ø 006 - Ø 003) طول شبكة مياه الرصف الصحي املنجزة تشييده 

44.751 م (Ø 0003 – Ø 007) طول مجمع مياه الرصف الصحي املنجزة تشييده 

3.137 م   طول دفع األنابيب – النفق الصغري املنجز تشييده

1.348 م طول نفق مياه الرصف الصحي املنجز تشييده 

59.049 م  طول قناة مياه األمطار املنجز تشييده

 20.085 م  طول إصالح الوادي املنجز

6 عدد محطة تحلية مياه الرصف الصحي املشغلة   

3 عدد زيادة سعة محطة تحلية مياه الرصف الصحي املشغلة 

8 عدد محطة تحلية مياه الرصف الصحي التي الزالت يف مرحلة التشييد

 تشييد نفق
 الجزء 2 يف عام
 2012 للمنطقة
 1 من الجانب

األورويب
تاريخ اإلبتداء: 01 أبريل 2013

تاريخ اإلنتهاء   : 29 مارس 2019

كلفة املرشوع: 81.407.422 لرية تركية

 مضمون العمل: انشاء أنابيب دفع بطول 359 م وقطر 2000 ملم

 5 أعداد مهاوي، وـ تشييد نفق ملياه الرصف الصحي بقطر 9.483

.ملم بني بلطة ليامن – وادي غلطة – جندره Ø  م 3600

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: جمع مياه الرصف الصحي من

 أحياء أياز آغا – كوكرتك – كامر بورغاز متاماً و بعض مناطق

 مقاطعة كاغد هانة، ونقلها إىل محطة بلطة ليامن لتحلية مياه

 الرصف الصحي من خالل النفق. وبفضل هذا النفق سيتم إلغاء

 محطة جندره لضخ مياه الرصف الصحي. للتخلص متاماً من

 مشكلة فيضان األنهار الناجمة يف مجمعات جندرة و املتولدة

من غزارة األمطار يف بعض األحيان نطراً لعد كفاية القطر
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 مضمون العمل: انشاء بطول خط أنابيب برية 1.005 م وأنابيب

 ملم، وخط رصف البحر 2.410 م، وأنابيبØ فوالذية ذو قطر 2200

Ø1800 ،ملم Ø2200 ملم و Ø1400 ملم.

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: الحفاظ عىل دميومة نظافة الرشيط

 الساحيل ملنطقة طوزال من خالل انشاء خط رصف جديد اضايف

 للبحر، لربطه بخط رصف البحر الحايل ، بناء عىل اإلحتياجات

 التي ستظهر يف املستقبل بسبب زيادة سعة مياه الرصف الصحي

 املنقحة يف محطة طوزال لتحلية مياه الرصف الصحي. بسبب زيادة

 السعة اإلنتاجية ملحطة معالجة مياه الرصف الصحي الصحي توزال

 سيتم إنشاء محطات تفريغ جديدة إضافية ملواكبة إحتياجاتنا

.املتزايدة  وللمحافظة عىل نظافة بحر توزال يف املستقبل

تاريخ اإلبتداء: 01 مارس 2016

تاريخ اإلنتهاء  : 20 أغسطس 2018

كلفة املرشوع: 14.983.243 دوالر أمرييك

 انشاء املرحلة
 الثانية من
 مرصف بحر

طوزال
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 مضمون العمل: انشاء قناة خط مياه األمطار (خط ومصايف مياه

 األمطار) 11.038 م و خط مياه الرصف الصحي ( مجمع مياه الرصف

 الصحي و شبكة مياه الرصف الصحي) 11.511 م، و نفق مياه األمطار (

.أنفاق بلبل دره و تشاويش دره) 1.728 م يف مقاطعة أسكدار

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: منع صب مياه األمطار و مياه الرصف

 الصحي يف نفس القناة والتسبب يف مشكالت أخرى، من خالل انشاء

 مصايف 1.690 م وخط مياه األمطار 9.348 م وشبكة و مجمع مياه

 الرصف الصحي يبلغ مجموع طوله 11.511م، و نقل مياه األمطار

 املتكاثفة يف املناطق املرتفعة يف أسكدار وأنفاق مياه أمطار بلبل دره

 و تشاويش دره املنشأة بطول يبلغ مجموعه 1.728 م إىل الساحل

 ومنه إىل املضيق بعد عبوره من باطن األرض، ملنع الفيضانات املتوقعة

 من خالل املرشوع الذي سينجز يف املنطقة. كام سيتم التصدي

 للفيضانات املتولدة من غزارة األمطار والتي تتحول إىل كارثة طبيعية

 بسبب التغريات اإلقليمية الطارئة يف اآلونة األخرية  عىل أحياء سالمي

 عيل، و د. فخري أتاباي، و تشاويش دره، و سلامين بارك، و حاكميت

 ملية، و رئيس مراد، و والدة أتيك، و ميامر سنان، و زينب كامل، و

.أحمدية، و عزيز محمود هدايئ يف نطاق املرشوع

 تشييد نفق يف وادي
 بلبل دره – تشاويش دره

 وقنوات متفرقة ملياه
 األمطار و مياه الرصف
 الصحي يف الجزء 5 من

الجانب اآلسيوي تاريخ اإلبتداء : 04 مايو 2018

تاريخ اإلنتهاء  : 02 مايو 2020

كلفة املرشوع: 50.511.045 لرية تركية

 مضمون العمل: انشاء محطة معالجة مياه الرصف الصحي

.البيولوجية املتقدمة ذات سعة 400.000 م³/اليوم

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: الوصول إىل سعة تستطيع تقديم

 خدماتها إىل 1.600.000 شخص إضايف من خالل زيادة سعة

 محطات التحلية الحالية، متاشياً مع اإلحتياجات التي ستتزايد

 يف املستقبل بسبب زيادة سعة مياه الرصف الصحي يف حوض

.طوزال

 انشاء املرحلة الثالثة
 ملحطة طوزال لتحلية
 مياه الرصف الصحي
البيولوجية املتقدمة

تاريخ اإلبتداء: 09 مارس 2018

تاريخ اإلنتهاء: 24 أغسطس 2020

كلفة املرشوع: 299.000.000 لرية تركية
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تاريخ اإلبتداء: 09 مارس 2018

تاريخ اإلنتهاء: 24 أغسطس 2020

كلفة املرشوع: 299.000.000 لرية تركية

 مضمون العمل: تحويل محطة معالجة مياه الرصف الصحي 

 الصحي األولية اىل محطة تحلية مياه رصف صحي  بيولوجية

.بسعة 600.000 مرتمكعب يف اليوم

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: تحويل املحطة األولية ملعالجة

 مياه الرصف الصحي الصحي املوجودة حاليا اىل محطة تحلية

 مياه رصف صحي بيولوجية بسعة 600.000 م³ يف اليوم و

 استعامل الغاز الحيوي الناتج عن إذابة النفايات الناتجة عن مياه

.الرصف الصحي الصحي يف توليد الطاقة

 انشاء محطة بلطة
 ليامن ملعالجة مياه

 الرصف الصحي
البيولوجية

تاريخ اإلبتداء: 02 أكتوبر 2017

تاريخ اإلنتهاء: 01 سبتمرب 2021

كلفة املرشوع: 279.079.078 لرية تركية

. مضمون العمل: تحلية املحطة الحالية بسعة 240.000 م³/اليوم

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: الوصول إىل سعة تستطيع تقديم

 خدماتها إىل 1.000.000 شخص إضايف من خالل زيادة سعة

 محطات التحلية الحالية، متاشياً مع اإلحتياجات التي ستتزايد

 يف املستقبل بسبب زيادة سعة مياه الرصف الصحي يف حوض

 أتاكوي. باإلضافة إىل تأسيس محطة اعادة تدوير مياه الرصف

 الصحي  ذات سعة 20.000 م³/اليوم، بغرض استخدام هذه املياه

.يف ري الحدائق ويف املناطق الصناعية

تاريخ اإلبتداء: 01 يونيو 2016

تاريخ اإلنتهاء  : 15 مايو 2019

كلفة املرشوع: 83.900.000 يورو

 إنشاء املرحلة الثانية
 من محطة أتا كوي
 لتحلية مياه الرصف
 الصحي البيولوجية

املتقدمة
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 مضمون العمل: تحويل محطة التحلية األولية الحالية إىل

 محطة تحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية ذات سعة

.450.000 م³/اليوم

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: تحويل محطة التحلية األولية

 الحالية إىل محطة تحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

 ذات سعة 450.000 م³/اليوم. وانشاء محطة تحلية مياه

 الرصف الصحي البيولوجية التي ستشيد حديثاً يف باطن

.األرض

 انشاء محطة يني كايب
 لتحلية مياه الرصف
الصحي البيولوجية

تاريخ اإلبتداء : 11 أبريل 2018

تاريخ اإلنتهاء   : 10 أبريل 2021

كلفة املرشوع: 255.900.000 لرية تركية

 مضمون العمل: انشاء محطة تحلية مياه الرصف الصحي

MBR  البيولوجية املتقدمة بعمليات

 يف أكتشا كوجا وكاينشيل، و جول ياكا، و جام يري و

.تشيليميل

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: الحامية التامة لحوض مالن

 من خطورة التعرض ملياه الرصف الصحي التي قد تتكون بعد

 .انتهاء املحطات

تاريخ اإلبتداء: 03 سبتمرب 2018

تاريخ اإلنتهاء  : 01 سبتمرب 2021

كلفة املرشوع: 86.900.201 لرية تركية

 تشييد قناة ومحطات
 تحلية متفرقة ملياه
 الرصف الصحي يف

 نطاق مرشوع حامية
البيئة و حوض مالن
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 مضمون العمل: انشاء ساحة طبيعية يبلغ مجموع مساحتها

 300.367 م³، إىل جانب إصالح 3 أودية يف عموم اسطنبول. وتكوين

 رشائط طبيعية مبساحة تصل إىل 250.000 م³عىل حواف الجداول

 التي تم اصالحها. وانشاء ساحات طبيعية يف مناطق املنابع بحيث

 تبلغ مساحتها 46.000 م². وانشاء مناطق رطبة مبساحة يبلغ

 مجموعها 273.767 م² أمام السدود. انشاء منتزهات يف منطقة

 املرشوع 120.000 م²يف حوض بويوك تشكامجا. والعناية ب

 500.000 شجرة غرست يف األعوام 2016، 2017 و 2018 يف منطقة

.الحوض

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: اصالح الجداول املطلة عىل

 الساحات الطبيعية تحت مفهوم اإلبداع و الجامل املتزامن مع

 حلول وظيفية يف اصالح الجداول. ووصول املياه إىل السدود بعد

.تنقيتها (معالجتها)، وبالتايل تحسني األحواض املائية بعد اصالحها

 أعامل مشاريع
 الساحات الطبيعية
و اصالح الجداول

تاريخ اإلبتداء   : 17 مايو 2018

تاريخ اإلنتهاء   : 17 مايو 2021

كلفة املرشوع: 211.730.531 لرية تركية
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3.2.2.3 أنشطة إدارة أعامل مياه الرصف الصحي
3.2.2.3.1 أنشطة تجميع و إبعاد مياه الرصف الصحي

 تشمل خدماتنا يف مجال إدارة مياه الرصف الصحي الصحي محطات ضخ مياه الرصف الصحي – محطات التحلية األولية ملياه الرصف الصحي الصحي – محطات

 ملعالجة البيولوجية األولية والبيولوجية املتقدمة ملياه الرصف الصحي الصحي وإدارة خطوط التفريغ الربية والبحرية وشبكة مياه الرصف الصحي الصحي وخدمات

 املراقبة والصيانة والعناية الدورية لخطوط شبكات مياه الرصف الصحي الصحي باإلضافة اىل تحسني وتجديد وضامن تطوير السعة وكفاءة الشبكة ونأخذ عىل

عاتقنا أيضا استخراج كافة الرتاخيص والتدابري الالزمة إلدارة شبكة مياه الرصف الصحي الصحي

 الشكل 3.2 دورة مياه الرصف الصحي

البيئة املستقبلة

 خط التفريغ
البحري

 خط الرصف
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

الجدول 3.19 التدفق و األعداد وفقاً لنوعيات تحلية محطات تحلية مياه الرصف الصحي الصحي

عام 2018 عام 2017

نوع املحطة 
التدفق )م³/السنة(

العدد
)العدد( 

التدفق )م³/السنة(
العدد

)العدد( 

529.321.729 10 464.230.381 10
  محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية

املتقدمة

15.283.649 68 15.352.822 62  محطة معالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية

888.760.697 8 822.088.388 9  محطة معالجة املياه األولية

1.433.366.075 86 1.301.671.591 81 املجموع
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3.2.2.3.2 أنشطة تحلية مياه الرصف الصحي

الرسم البياين 3.5 كمية مياه الرصف املعالجة مبعدل يومي وفقاً لألعوام

الجدول 3.20 أنشطة معالجة مياه الرصف الصحي

الكمية اليومية الكمية السنوية  أنشطة تحلية مياه الرصف الصحي 

 كمية مياه الرصف الصحي املعالجة يف محطات تحلية مياه الرصف الصحي  م³/السنة1.433.366.075   م³/اليوم3.927.030

 كمية مياه الرصف الصحي املعالجة البيولويجة املتقدمة + البيولوجية  م³/السنة 544.605.377  م³/اليوم 1.492.070

  كمية مياه الرصف الصحي املعالجة األولية  م³/السنة 888.760.698  م³/اليوم 2.434.961

 كمية ضخ مياه البحر الخليجي  م³/السنة 92.985.563   م³/اليوم 254.755

 كمية مياه الرصف الصحي املفرغة مبارشة  م³/السنة 5.863.913  م³/اليوم 16.066

 كمية مياه الرصف الصحي التي تم ضخها  م³/السنة 333.054.884   م³/اليوم 912.479

 كمية النفايات املحتبسة  م³/السنة 5.551.262    كغم/اليوم 15.209

 كمية الرمال املحتبسة   كغم/السنة 22.733.502  كغم/اليوم 62.284

كمية الرغوة املحتبسة  كغم/السنة  617.673  كغم/اليوم 1.692

كمية الوحل املجفف  كغم/السنة 427.551.177  كغم/اليوم 1.171.373

 كمية الوحل الجاف املُزال   كغم/السنة 97.645.590   كغم/اليوم 267.522

 مقدار الكهرباء املستهلك                   kWh328.669.737/السنة   kWh 900.465/اليوم 

مقدار الكهرباء املولد   kWh122.792.372/السنة   kWh 336.417 /اليوم 

 كمية الغاز الطبيعي املستهلك  Nm³49.854.532/السنة   Nm³136.588/اليوم 

كمية الغاز الحيوي املنتج   م³/السنة 13.321.552  م³/اليوم  36.497

 كمية الغاز املعاد التدوير   م³/السنة 29.379.814  م³/اليوم 80.492

وحدات إزالة الرائحة

مبنى الورشة

أحواض التهوية

أسطوانات الغاز الحيوي
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 محطة أتا كوي  لتحلية
 مياه الرصف الصحي
البيولوجية املتقدمة

(املرحلة.1) 2010 

   (املرحلة.2) 2018
بدء الخدماة

  (املرحلة.1) 360.000

  (املرحلة.2) 240.000
 السعة (م³/اليوم)

150.106.337   كمية مياه الرصف املعالجة سنوياً (م³/اليوم)

411.250 كمية معدل مياه الرصف املعالجة يومياً (م³/اليوم) 

58.065.732    اإلستهالك السنوي للكهرباء (م³/اليوم)

34.297.600    توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

23.768.132  استهالك kWh ( TEDAŞ - AYEDAŞ/السنة)

13.966.003  استهالك الغاز الطبيعي (Nm3/السنة)

4.776.403 انتاج الغاز الحيوي (م³/السنة)

27.083.200 الوحل املجفف (~ TKM 98%) (كغم/السنة)

32.175.670 مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)
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 تصب جميع مياه الرصف الصحي القادمة من بكريكوي وباغجالر وقسم من

 مياه الرصف الصحي القادمة من غازي عثامن باشا وكوتشوك تشكامجا يف

 وادي آيا ماما وطاوكشو. تجتمع مياه الرصف الصحي يف جدول آيا ماما بواسطة

 ملم  املوجودة شامل الوداي. كام أن خطوط النقل  Ø2800 املجمعات ذو قطر

 ملم . وبدأ تشغيل وحدات التحلية  Ø1000 املوجودة جنوب الوادي  بأقطار

 البيولوجية من املرحلة الثانية للمحطة يف شهر أكتوبر من عام 2018، فقد تم

 ضخ منسوب املياه من مسافة ارتفاع -5,23 إىل +8,50 بواسطة متريرها بسلسلة

 من املصايف السميكة إىل املرحلة 1. وتنقل إىل املرحلة 2 من خالل مسافة ارتفاع

 جاري 2.78 -، للضخ إىل مسافة ارتفاع +10.83 بعد عبورها من املصايف السميكة.

 وقد وصلت املحطة إىل سعة انتاج 600.000 م³/اليوم بعد انضاممها إىل وحدات

 .املرحلة2

 تعتمد مبدأ إزالة الفسفور البيولوجي يف املرحلتني 1 و 3  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 (الكربون

 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 العضوية وفقا  ملبدأ إزلة املغذيات

 يف محطة معالجة مياه . (ATV) البيولوجية حيث تم اإلعتامد عىل معايري

 الرصف الصحي املوجودة يف أتا كوي ويتم تصميم وحدات معالجة العمليات

 فيها عن طريق حساب املتوسط اليومي لتدفق مياه الرصف الصحي تبعا

.لحساب حموالت التلوث املرتبطة بها

 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

 يتم إرسال الطني القادم من أحواض الرتسيب النهائية إىل تسعة أجهزة للطرد

 املركزي ويرسل الطني القادم من أحواض الرتسيب 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 متطلبات

 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 البيولوجي 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 م³/ساعة ويخضع الهواء الذي تم جمعه يف وحديت معالجة

 األوزون بإزالة الروائح منها بسعة 2215 غم/ساعة ويتم إنتاج األوزون عن طريق

 االحتفاظ برطوبة الهواء وتعريضه لضغط عايل وتنظيف الهواء عن طريق

 إدخاله إىل برج الغسل ومعالجته باألوزون املمزوج باملاء النظيف  ويتم تفريغ

 الهواء النظيف بواسطة أنبوب أسفل برج التنظيف ويتم إدخال ملوثات الهواء

 مرة أخرى إىل وحدات التنظيف عرب مزجها باملاء ويتم إضافة مادة هيدوكسيد

.(pH) الصوديوم إىل املاء كلام انخفضت حموضته

 يف محطة أتاكوي ملعالجة مياه الرصف الصحي بيولوجيا يتم معالجة الهواء

 الناتج عن تجفيف الطني من خالل 3  مراحل :من مميزات املاء الناتج عن

 معالجة الطني أنه شديد السخونة ومشبع باملياه محملة 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

H) الثاين يتم غسله بحمض الكربيت
2
SO

4
NH إلزالة النشادر (

3
 وبعد عملية 

 الغسيل الحميض ينتقل اىل الربج الثالث ليتم غسله بهدروكسيد الصوديوم

H إلزالة
2
S وسقية الشوائب األخرى بعد املعالجة الكيميائية إلزالة الرائحة 

 ويتم ارسال الهواء النقي اىل جهاز الفلرتة الحيوية حيث يخضع للمعالجة

. البيولوجية

الراءحة
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 محطة انباريل لتحلية
 مياه الرصف الصحي
البيولوجية املتقدمة

2012 عام بدء الخدمة

400.000  السعة (م³/اليوم)

122.939.444   كمية مياه الرصف املعالجة سنوياً (م³/اليوم)

336.820 كمية معدل مياه الرصف املعالجة يومياً (م³/اليوم) 

54.207.288    اإلستهالك السنوي للكهرباء (م³/اليوم)

35.013.337    توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

19.193.951  استهالك kWh ( TEDAŞ - AYEDAŞ/السنة)

12.863.198  استهالك الغاز الطبيعي (Nm3/السنة)

4.790.252 انتاج الغاز الحيوي (م³/السنة)

30.685.900 الوحل املجفف (~ TKM 98%) (كغم/السنة)

38.035.260 مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)
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بالفعالياتIII- املعلومات والتقيامت املتعلقة

 يف محطة أنباريل ملعالجة مياه الرصف الصحي بطريقة متقدمة بيولوجيا يتم

 جمع مياه الرصف الصحي يف مناطق اوجالر، أسن يورت، بيليك دوزو، باهتشا

 شهري، فريوز كوي، غوربينار، ياكوب لو، و كواكيل يف مناطق اسطنبول بواسطة

.مجمعات 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 30.000 م³  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 املحطة  منهام، وميكن

 لنظام املحطة العمل باستخدام الغاز الحيوي والطبيعي بسعة إنتاجية قدرها

4.6 mW x 2

 يتم معالجة الراوئح الناتجة من محطات الضخ ومحطات التحلية 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  75.000م³/ساعة و

 وحدة معالجة الروائح بالفلرتة تتألف من مروحتني رسعتها 15000م³/ساعة ليتم

.التخلص من هذه الروائح بكفاءة عالية

 إن إدارة محطة املعالجة وغرفة التحكم ومحطات الضخ ومحطات معالجةالطني

SCADA يتحكم فيها تلقائيا عن طريق نظام

 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

SCADA باإلضافة إىل ذلك فهناك جهازي كمبيوتر خادم                             

 ملراقبة املحطة عرب اإلنرتنت. فضالً عن إمكانية تنفيذ جميع أنواع الضوابط   

 و التقارير التي تتيح فرصة التواصل مع موظفي التشغيل واإلدارة مع املحطة

    .بشكل فعال من خارج املرفق

 أن العمليات املطبقة يف محطات  سيليفري و بويوك تشكامجا وسليم باشا

 وتشنتا لتحلية املياه بطريقة بيولوجية متقدمة و املميزات و العمليات

 املطبقة يف محطات تحلية مياه الرصف البيولوجية املتقدمة يف سيليفري و

 :بويوك تشكامجا وسليم باشا وتشنتا  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 البيولوجي (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 السفلية ، إىل مركز مركز تجميع الطني  يف محطات الضخ ،ليتم  نقله

 مرة أخرى إىل مدخل وحدة الفوسفور البيولوجية. تقوم كاشطات القسم العلوي

 املوجودة فوق الجسور الدوارة بجمع الرغوة  الناتجة عن السطح  ونقله إىل

.احواض جمع الرغوة. تتم إزالة الرغوة طريق اجهزة مصايف دوارة

 يتم إزالة الكربون املوجود يف مياه الرصف الصحي واملواد األخرى املسببة

 للتلوث مثل الفسفور واألزوت وبقايا املواد العضوية وفقا  ملبدأ إزلة العنارص

 البيولوجية حيث تم اإلعتامد 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 النسبة عن طريق مضخات التغذية ونظام تجفيف املياه بالطرد

 املركزي. ويتم رفع نسبة الطني  املجفف لـ%25 عن طرق اضافة مواد كيميائية

.للتجفيف. ويتم ابعادها 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

H وصولها لحجم معني. يتم استخدام غاز  كربيتيد الهيدروجني
2
S كامدة وسيطة 

للتفاعل  ضمن نظام الفلرتة .  ال يتم استخدام أي مواد كيميائية غري التحكم

يف العملية

 

(ATV)

(pH) يف األس الهيدروجيني  درجة حموضة

H
2
S

وصولها لحجم معني
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 محطة بويوك تشكامجا
 لتحلية مياه الرصف الصحي

البيولوجية املتقدمة

 محطة سيليفري
 لتحلية مياه الرصف
البيولوجية املتقدمة

2016  بدء الخدمة

 132.500  السعة (م³/اليوم)

28.175.539  كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنوياً (م³/السنة)

77.193   املعدل اليومي لكمية مياه الرصف الصحي املعالجة(م³/اليوم)

13.057.715     توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

25.060.820  مقدار مجموع الطني املجفف (كغم/السنة)

25.571.080   مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)

2016 بدء الخدمة 

36.500  السعة (م³/اليوم)

6.796.710  كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنوياً (م³/السنة)

18.621   املعدل اليومي لكمية مياه الرصف الصحي املعالجة(م³/اليوم)

3.636.129     توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

10.248.520  مقدار مجموع الطني املجفف (كغم/السنة)

10.573.580   مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)

 تم افتتاح محطة سيليفري يف عام 2016 ملعالجة مياه الرصف الصحي املتقدمة
 بيولوجيا حيث تقوم املحطة مبعالجة مياه الرصف الصحي القادمة من مركز

 مدينة سلفري واألحياء التي حولها مثل 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 للتفريغ يف مياه بحر مرمرة باستخدام خطوط
ذات قطر Ø1400 مم وطول1905 م بعدا عن الساحل وعمق  -31,46 م     

 يتم معالجة مياه الرصف الصحي املجمعة من مناطق بويوك تشامجا، تشاتلجا
  مركز، تشكامكيل، غور بينار، تبه جيك معامر سنان، تورك أوبا، مراديب، ألباسان،

 أوفاينيجا، تشاكل،  قرة أغاتش،  عزالدين، أحمد بيه وباهشايش يف محطة
بويوك تشكامجا لتحلية 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
 يتم معالجة مياه الرصف الصحي التي تصل إىل املحطة بطريقة بيولوجية

HDPE متقدمة من خالل استخدام أنابيب
 للتفريغ العميق يف البحر املوجودة يف محطة بيكوتشكمجه ملعالجة مياه

 الرصف الصحي األولية ذات قطر 1600     مم  وطول 4.847 م إىل منطقة بابا
 بورنو وطول 1.897 م من البحر وليكون طول األنابيب الكيل 6.744 م وتفرغ

.عىل عمق -40 م يف بحر مرمرة

Ø
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بالفعالياتIII- املعلومات والتقيامت املتعلقة

 تم يف عام 2016 افتتاح محطة (سليم باشا) ملعالجة مياه الرصف الصحي

 املتقدمة بيولوجيا بحيث تخدم مناطق كل من سليم باشا، جاللية، كامر بورغاز،

 كافكله، واورتاكوي. ترتبط الخطوط القادمة اىل منطقة سليم باشا وجاللية

 مبضخات الرفع املوجودة يف هذه املنطقة والتي تتصل بنفق جاللية، كمربغاز،

 سليم باشا، وسليم باشا الغريب لتصل اىل محطة سليم باشا لتحلية مياه الرصف

 الصحي. تتم معالجة مياه الرصف الصحي القادمة باستخدام طرق بيولوجية

 متقدمة ويتم تفريغ املياه املعالجة يف عمق بحر مرمرة باستخدام انابيب

قطرها 1600 مسافة م   1688 من الساحل

-  ٣٨,٥٧  تحت سطح البحر  

 محطة سليم باشا
 لتحلية مياه الرصف
 الصحي البيولوجية

املتقدمة

 محطة تشنتا لتحلية
 مياه الرصف الصحي
البيولوجية املتقدمة

2016 بدء الخدمة

70.000  السعة (م³/اليوم)

13.203.577  كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنوياً (م³/السنة)

36.174   املعدل اليومي لكمية مياه الرصف الصحي املعالجة(م³/اليوم)

5.169.859     توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

5.972.500  مقدار مجموع الطني املجفف (كغم/السنة)

5.993.260   مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)

2016 بدء الخدمة 

52.000  السعة (م³/اليوم)

4.705.322  كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنوياً (م³/السنة)

12.891   املعدل اليومي لكمية مياه الرصف الصحي املعالجة(م³/اليوم)

3.251.255     توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

3.993.620  مقدار مجموع الطني املجفف (كغم/السنة)

4.079.820   مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)

وبعمق

 يف عام 2016  تم افتتاح محطة تشنطا لتحلية مياه الرصف الصحي. تقوم

 املحطة بتحلية املياه القادمة من مناطق كوموش كايا، تشنطة، وسميزكوم

 حيث يتم ضخ مياه الرصف الصحي لهذه املناطق  بواسطة املضخات، كام تتم

 تحلية مياه الرصف الصحي القادمة باستخدام طرق بيولوجية متقدمة  ويتم

تفريغ املياه املعالجة يف عمق بحر  مرمرة باستخدام انابيب قطرها

ومساحة 1.672 م من الساحل   
Ø1200

وبعمق  - ٢٥,٥٦  تحت سطح البحر
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 محطة طوزال لتحلية
 مياه الرصف الصحي
البيولوجية املتقدمة

(املرحلة.1) 1998

 (املرحلة.2) 2009
بدء الخدمة 

 (املرحلة. 1) 150.000 

(املرحلة .2) 100.000
 السعة (م³/اليوم)

 132.214.575   كمية مياه الرصف املعالجة سنوياً (م³/اليوم)

 362.232 كمية معدل مياه الرصف املعالجة يومياً (م³/اليوم) 

38.422.191    اإلستهالك السنوي للكهرباء (م³/اليوم)

 32.478.300    توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

 5.943.891  استهالك kWh ( TEDAŞ - AYEDAŞ/السنة)

13.264.421  استهالك الغاز الطبيعي (Nm3/السنة)

3.754.897 انتاج الغاز الحيوي (م³/السنة)

27.360.570 الوحل املجفف (~ TKM 98%) (كغم/السنة)

29.046.224 مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)
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بالفعالياتIII- املعلومات والتقيامت املتعلقة

 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 املسافة

 بني فراغاتها 0,8 سم ومصفية رمال ذات تهوية يف أحواض الرتسيب املبدئية

B015 و %30 من AKM حيث يتم معالجة  ما يقارب %70 من

 تتبع عملية الرتسيب النهائية إزالة النرتوجني والفوسفور من أحواض التهوية     

 ويتم تفريغ مياه الرصف الصحي اىل بحر مرمرة عىل عمق يبلغ 46 – م

Ø2200 وباستخدام خطوط برية ذات قطر

. ملم وطوله 975م وخطوط تفريغ يف البحر ذات قطر  ملم وطول 2.203م

 يتم امتصاص الطني املرسب يف أسفل أحواض الرتسيب بواسطة املضخات

 الغطاسة املوجودة عىل ثالثة جسور فوقية يف كل 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 امليثان 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 م ³بعد مروره

. من موانع اللهب

 من أجل حامية بحرية السد يف أثار التمدن العشوايئ املنترش 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 م³/

 اليوم ملياه الرصف الصحية الناتجة عن  500.000 شخص. وتعالج مياه الرصف

 الصحي القادمة من منطقة حوض (عمريل) يف محطة باشاكوي وتنقل اىل جدول

 ريفا بواسطة 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

 تتضمن العمليات البيولوجية إزالة الفوسفور البيولوجي – النرتجة – إزالة

 الرتمم والتخرث. وتتكون املعالجة البيولوجية 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 م³/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 وحدة التوليد املزدوج التوربيني والغازي بقوة   4.6 ميغاواط من الطاقة

 لتلبية احتياجات النظام من الطاقة الكهربائية 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



112
تقرير الفعاليات السنوي 2018

 محطة باشا كوي
 ملعالجة مياه الرصف
 الصحي البيولوجية

املتقدمة

(املرحلة.1) 2000

 (املرحلة.2) 2009
بدء الخدمة

 (املرحلة. 1) 100.000 

(املرحلة .2) 100.000
 السعة (م³/اليوم)

 69.568.148   كمية مياه الرصف املعالجة سنوياً (م³/اليوم)

 190.598 كمية معدل مياه الرصف املعالجة يومياً (م³/اليوم) 

25.714.987    اإلستهالك السنوي للكهرباء (م³/اليوم)

 21.003.135    توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

 4.711.852  استهالك kWh ( TEDAŞ - AYEDAŞ/السنة)

9.760.910  استهالك الغاز الطبيعي (Nm3/السنة)

12.515.920 الوحل املجفف (~ TKM 98%) (كغم/السنة)

 13.177.020 مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)
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بالفعالياتIII- املعلومات والتقيامت املتعلقة

 من أجل حامية بحرية السد يف أثار التمدن العشوايئ املنترش 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 م³/

 اليوم ملياه الرصف الصحية الناتجة عن  500.000 شخص. وتعالج مياه الرصف

 الصحي القادمة من منطقة حوض (عمريل) يف محطة باشاكوي وتنقل اىل جدول

 ريفا بواسطة 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

 تتضمن العمليات البيولوجية إزالة الفوسفور البيولوجي – النرتجة – إزالة

 الرتمم والتخرث. وتتكون املعالجة البيولوجية 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 م³/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 وحدة التوليد املزدوج التوربيني والغازي بقوة   4.6 ميغاواط من الطاقة

 لتلبية احتياجات النظام من الطاقة الكهربائية 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

 يتم  ارسال املنتج الجاف الذي تم الحصول عليه من وحدات تجفيف الطني اىل

 مصانع االسمنت الستخدامها كوقود. املواد الجافة الناتجة عن تجفيف الطني

 يف محطة (باشاكوي ) لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة لها

 خصائص 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 ) م³/اليوم وفالتر حيوية تحتوي عىل

مواد عضوية متتص البكرتيا مبساحة 240  م ³وتؤمن أيضا إزالة الرائحة الكريهة

 يف محطة (باشاكوي) لتحلية مياه الرصف الصحي  بطريقة بيولوجية متقدمة

 يتم إزالة كل من عنارص الكربون  والنيرتوجني والفوسفور من املياه املعالجة

 ومن ثم تعريض هذه املياه اىل مصفاة للرمل ذات سعة 100.000 م³/ اليوم ليتم

 فيام بعد تعقيمها باألشعة فوق البنفسجية ويف هذه الحالة تصبح هذه املياه

 صالحة للري أو يف الستخدام 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

(E7.1) ري - جدول رقم

 تصنيف املياه املعالجة املعادة استخدامها يف ري املزروعات تحقق الدرجة) 

.(األوىل يف التصنيف

يف غرفة التحكم، يتكون نظام

 من خادومني احتياطيني لبعضهام البعض وجهاز كمبيوتر واحد للعميل. يف 

 غرفة األمتتة يوجد أيضاً كمبيوتر حيث ميكن التحكم يف توربني التوربوماش

(Turbomach) ومراقبته. ، هناك 4 أجهزة كمبيوتر العميل ، كل  جهاز تشغيل 

 بشكل مستقل عن اآلخر. باإلضافة إىل ذلك فهناك 3 أجهزة كمبيوتر ميكن

 واحد SCADA مراقبتها والتحكم فيها بواسطة آالت التجفيف وجهاز كمبيوتر

 يف أي وحدة ، ميكن .Turbomach حيث ميكن التحكم يف توربينات التوربوماش

 مالحظة الوحدات املطلوبة والتحكم فيها. وبفضل هذا النظام ،فإن املحطة

 أوتوماتيكية متاماً ، مام يوفر الوقت والعمل. وتتيح الفرصة للتدخل الطارئ يف

أي وقت حيال أي مشكلة متوقعة
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 محطة تركوس
 لتحلية مياه الرصف
 الصحي البيولوجية

املتقدمة

 محطة قايض كوي
 لتحلية مياه الرصف

الصحي األولية

2000 بدء الخدمة 

1.730  السعة (م³/اليوم)

 520.223  كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنوياً (م³/السنة)

1.425   املعدل اليومي لكمية مياه الرصف الصحي املعالجة(م³/اليوم)

 106.710     توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

 23.540  مقدار مجموع الطني املجفف (كغم/السنة)

 29.520   مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)

2003 بدء الخدمة 

833.000  السعة (م³/اليوم)

198.671.776  كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنوياً (م³/السنة)

544.306   املعدل اليومي لكمية مياه الرصف الصحي املعالجة(م³/اليوم)

 24.198.122     توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

609.075  كمية النفايات الناتجة سنويا(كغم/سنة)

1.409.915 كمية الرمل الناتجة سنويا (كغم/سنة)

75.105 كمية الرغوة الناتجة سنويا (كغم/سنة) 

2.094.095   مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)

 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 الصلبة منها. يتم تأمني األوكسجني الالزم للطني والبكرتيا املوجودة

تزويد يتم   . الصحي  الرصف  مياه  مبعالجة  عملية  إلمتام  التهوية  أحواض   يف 

 املاء باألوكسجني بواسطة 4 مراوح تهوية سطحية مساحة تهويتها 7.5 كيلو

 واط و2 عدد حوض تهوية. تعمل املجمعات بنظام التعبئة والتفريغ حيث

ثم النظيف ومن  املاء  اىل حاويات  التهوية  أحواض  املعالج يف  املاء  نقل   يتم 

واط كيلو    7.5 منها  كل  سعة  غطاسة  مضخات  بواسطة  البحرية  اىل  . نقله 

أسكدار، مناطق  كل  من  القادم  الصحي  الرصف  مياه  ومعالجة  جمع   يتم 

 وعمرانيه، وقايض كوي،   مالتابا، التي تتدفق مبارشة اىل البحر وتؤثر عىل البيئة

 والحياة اإلجتامعية بشكل سلبي ,ويتم جمع مياه الرصف الصحي من املساحة

 املكونة من جميع مساحة منطقة قايض كوي  و1.561  هكتار من منطقة

. عمرانية 1.454 هكتار من منطقة أسكدار لتبلغ املساحة الكلية 11.353هكتار

أنابيب بواسطة  املعالجة  الصحي  الرصف  مياه  تفريغ  يتم   كام 

2.308م بطول  الفوسفور  مضيق  من  األسود  البحر  عمق  إىل   تفريغ 

وحدة و  الطبيعية  املناظر  تصميم  وحدة  بفضل  م    51.5  وعمق 

بيئي رضر  أي  إلحاق  يف  الرائحة  تتسبب  وال  واألوزون  الرائحة  .إزالة 
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بالفعالياتIII- املعلومات والتقيامت املتعلقة

 محطة كوتشوك صو
 لتحلية مياه الرصف

الصحي األولية

 محطة أسكدار
 لتحلية مياه الرصف

الصحي األولية

2004 بدء الخدمة 

640.000  السعة (م³/اليوم)

100.379.293  كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنوياً (م³/السنة)

275.012   املعدل اليومي لكمية مياه الرصف الصحي املعالجة(م³/اليوم)

 2.465.449     توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

565.800  كمية النفايات الناتجة سنويا(كغم/سنة)

1.835.300 كمية الرمل الناتجة سنويا (كغم/سنة)

20.800 كمية الرغوة الناتجة سنويا (كغم/سنة) 

2.421.900   مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)

2009 بدء الخدمة 

575.000  السعة (م³/اليوم)

24.151.879  كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنوياً (م³/السنة)

66.170   املعدل اليومي لكمية مياه الرصف الصحي املعالجة(م³/اليوم)

 2.990.376     توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

100.000  كمية النفايات الناتجة سنويا(كغم/سنة)

 288.400 كمية الرمل الناتجة سنويا (كغم/سنة)

8.600 كمية الرغوة الناتجة سنويا (كغم/سنة) 

 397.000   مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)

وتشكامكوي، وعمرانية،  أسكدار،  من  كل  يف  املوجودة  املياه  جداول   بواسطة  

بني الساحل  رشيط  يف  املوجودة  الصحي  الرصف  مياه  لتحلية  كوز   وباي 

العامل لتكون  املحطة  هذه  انشاء  تم  وقد    ( حصار  (أناضولو   (  (بيالرباي 

الصحي الرصف  مياه  يتم ضخ  كام  للمنطقة.   الطبيعي  الوجه  لتغري   الرئييس 

البحر اىل  املؤدي  املضيق  من  السفيل  التيار  إىل  التحميل  حوض  من   املعالجة 

وقطره م   363 انابيب  بطول  كل Ø2172 األسود  قطر  موزعات  وعرشة   ملم 

الطبيعية Ø500 منها املناظر  تصميم  وحدة  بفضل  مرت.  وعمقه-67    ملم 

بيئي رضر  أي  إلحاق  يف  الرائحة  تتسبب  وال  باألوزون  الرائحة  إزالة  وحدة  .و 

 تتم مبعالجة مياه الرصف الصحي يف محطة باشا باهتشا الواقعة بني جرس فاتح

 سلطان محمد و يوشع تبه من الوادي الذي يجمع مياه الرصف الصحي يف كل

وبفضل املحطة  هذه  وبفضل  باىش  وجاوش  باشاباهتشا  كوز،  باي  منطقة   من 

.خطوط تفريغ البحر تم تغري الوجه  طبيعة لهذه املنطقة وأيضا مضيق الفسفور

الربج اسفل  يف  الغسيل  برج  اىل  فالتر  بواسطة  امللوث  الهواء  امتصاص   يتم 

الربج يف  مختلفتني  نقطتني  من  تنقيته  بعد  الجوي  الهواء  اىل  . ويطلق 

الباسفور ملضيق  السفلية  التيارات  اىل  املعالجة  مياه  تفريغ   يتم 

مرت  454 بطول  وأنابيب  مرت   72 عمق  عىل  مضخات  . بواسطة 
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 محطة أسكدار
 لتحلية مياه الرصف

الصحي األولية

 محطة بلطة ليامن
 لتحلية مياه الرصف

الصحي األولية

1992 بدء الخدمة 

77.760  السعة (م³/اليوم)

13.088.930  كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنوياً (م³/السنة)

35.860   املعدل اليومي لكمية مياه الرصف الصحي املعالجة(م³/اليوم)

 931.872     توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

66.345 (كمية النفايات الناتجة سنويا (كغم/سنة) 

 48.650 (كمية الرمل الناتجة سنويا (كغم/سنة)

 114.995   مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)

1997 بدء الخدمة 

625.000  السعة (م³/اليوم)

213.709.000  كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنوياً (م³/السنة)

585.504   املعدل اليومي لكمية مياه الرصف الصحي املعالجة(م³/اليوم)

 26.323.748     توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

450.970 (كمية النفايات الناتجة سنويا (كغم/سنة) 

 2.667.270 (كمية الرمل الناتجة سنويا(كغم/سنة)

 3.118.240   مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)

 يف عام 1997 تم انشاء محطة بلطة ليامن ملعالجة مياه الرصف الصحي

 كمعالجة أولية، بحيث يتم  تجميعها بواسطة مجمعات يف كل من كاغد

 هانه، وباي أوغلو، و شيشيل،و بشيك طاش، و صاري ير، وبعد ذلك يتم افراغ

XØ17272 هذه املياه املعالجة بواسطة أنابيب قطرها

 ملم تبعد عن الساحل مبسافة 350 م وبعمق 70 م. ويتميز هذا املرشوع

 الذي يعد أهم خطوات مرشوع الخليج الشاميل الكبري مبنعه لتلوث مياه بحر

 مرمرة ومياه منطقة الخليج وبالتايل يحافظ عىل نظافة وصحة البيئة و سكان

 .إسطنبول

 يف عام 1984 تم انشاء محطة أسكدار لضخ مياه الرصف الصحي ملنطقة أسكدار

 الواقعة يف الجزء الشاميل الغريب ملضيق الفوسفور وملساحة 528.429 م ³من حي

 رومي محمد باشا كل من محطة أسكدار. ويف عام 1992بدأ بالعمل كمحطة

 أولية لتحلية مياه الرصف الصحي باإلضافة إىل تفريغ املياه املعالجة يف أعامق

 البحر .تقوم املحطة بتحلية مياه الرصف املجمعة من جميع مناطق أسكدار

E-5 و بيالر باي وحيدر باشا واملنطقة الواقعة ما بني حيدرباشا والخط الرسيع 

 الرسيع . كام يتم تفريغ املياه املعالجة عرب الخطوط الربيةإىل تيار يف قاع مضيق

م. البوسفور بعمق 47 م وطول 275
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 محطة كوتشوك
 تشكامجا لتحلية مياه
الرصف الصحي األولية

 محطة يني كايب
 لتحلية مياه الرصف

الصحي األولية

2003 بدء الخدمة 

354.000  السعة (م³/اليوم)

95.894.849  كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنوياً (م³/السنة)

262.726
 املعدل اليومي لكمية مياه الرصف الصحي املعالجة(م³/

 اليوم)

 6.947.565     توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

150.220 (كمية النفايات الناتجة سنويا (كغم/السنة 

 688.160 (كمية الرمل الناتجة سنويا (كغم/السنة

 838.380   مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)

1988 بدء الخدمة 

864.000  السعة (م³/اليوم)

 233.571.359  كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنوياً (م³/السنة)

639.922   املعدل اليومي لكمية مياه الرصف الصحي املعالجة(م³/اليوم)

 22.658.127     توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

253.200 (كمية النفايات الناتجة سنويا (كغم/سنة) 

 3.651.200 (كمية الرمل الناتجة سنويا (كغم/سنة)

50.320 (كمية الرغوة الناتجة سنوياً (كغم/سنة)

 3.954.800   مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)

 تقوم محطة كوتشوك تشكامجا للتحلية باملعالجة األولية ملياه الرصف الصحي

 ويتم جمع هذه املياه من املناطق السكنية املمتدة عىل 3.825هكتار يف جميع

 مناطق كوتشوك تشكامجا بأكملها ومساحة 1.135هكتار من منطقة بكريكوي

 ومساحة 1.180هكتار من منطقة أوجوالر حيث يتم جمع مياه الرصف الصحي

 بواسطة مجمعات موجودة عىل طول خط الساحل الواصل بني أمربيل ويشيل

 كوي بطول 12.5 كم وبهذه الطريقة تتم حامية بحرية كوتشوك تشكامجا من

.التلوث

 يف عام 1988 تم انشاء محطة يني كايب معالجة األولية ملياه الرصف الصحي

 بهدف تنظيف الخليج وإزالة مياه الرصف الصحي من القرن الذهبي وهي أول

 محطة انشأت يف اسطنبول لتحلية مياه الرصف الصحي الذي يعترب جزءاً من

 مرشوع انشاء قنوات يف منطقة الخليج الجنويب.و يقدم مرشوع قنوات الرصف

 املنشأ يف منطقة الخليج خدمات ألربع ماليني شخص يعيشون  يف مساحة 10

 ألف هكتار جنوب وغرب الخليج وجميع مناطق بكريكوي، و جون جوران ،

 وأسنالر ، وبريم باشا ، و كوتشوك كوي ،و أيوب سلطان ،و عيل باي كوي ، وزيتني

 .بورنو ، وفاتح ، وأمني أونو

 كام يتضمن مرشوع الخليج الجنويب تنقية القرن الذهبي حيث يتم جمع مياه

 الرصف الصحي املنصبة اىل القرن الذهبي بواسطة مجمعات توجد جنوب شامل

.الخليج ونقلها إىل محطات التحلية األولية ملنع تلوث مياه الخليج
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 وحدة اعادة
تدوير املياه

2010 - 2018 بدء الخدمة

8.000  السعة (م³/اليوم)

 1.091.854  كمية مياه الرصف الصحي املعالجة سنوياً (م³/السنة)

2.991   املعدل اليومي لكمية مياه الرصف الصحي املعالجة(م³/اليوم)

 815.173     توليد الكهرباء (كوجن) ) kWh/السنة)

48.760   مجموع النفايات الصلبة (كغم/السنة)

 الجدول 3.21 كمية املياه املكتسبة من اعادة

التدوير وفقاً لألعوام

املياه املكتسبة من اعادة التدوير
السنة

اليوم/م³ السنة/م³

30.048.892 82.376 2014

21.437.142 58.731 2015

25.652.614 70.089 2016

25.280.487 69.262 2017

29.379.814 80.492 2018

 

أ(أنشطة مياه الرصف الصحي املعادة التدوير

 يتم الرفع من جودة مياه الرصف الصحي الغري ضارة بالبيئة لتتحول من جديد

  إىل حالة قابلة لإلستعامل من خالل متريرها من عمليات التصفية من الفليرتات

 واألشعة فوق البنفسجية يف محطات تحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

 املتقدمة. لتساعد عىل التوفري من تكاليف املياه و اإلستفادة من ينابيع املياه

.واملياه املستخدمة يف املناطق الصناعية وري الحدائق - البساتني بإنتاجية أكرث

الجدول 3.49 كمية املياه املكتسبة من اعادة التدوير وفقاً لألعوام

  MBR محطة آغوا
 لتحلية مياه الرصف
 الصحي البيولوجية

املتقدمة

 أسست محطة أغوا لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة بطريقة تتمكن من تحلية مياه الرصف الصحي املتولد من السكان الذين يبلغ عددهم

MBR بحيث تعترب أوىل تطبيقات وحدة MBR 16.000 نسمة، بسعة 8.000 م³/اليوم كحد أقىص. ويتم تشغيل النظام بواسطة نظام املفاعل الغشايئ الحيوي

 القومية و املحلية يف تركيا. كام تقوم املحطة بإزالة الكربون والنيرتوجني املتسببان يف تلوث ينابيع املياه، من خالل التحلية البيولوجية و املادية. وتجتمع مياه ،

 الرصف كخطني مختلفني يف خزان اسطواين خرساين مسلح يبلغ قطره 7 م و عمقه 11م، مع أنظمة املجاري املتواجدة يف مركز أغوا وحي كورفايل. كام يتم ضخ املياه إىل

 وحدة الشبكة املدمجة عن طريق 4 مضخات مياه غاطسة مبساعدة عداد التدفق الكهرومغناطييس، والذي يقع قبل وحدة الشبكة املدمجة. كام تتم مراقبة قيم و

 .اتجاهات التدفق يومياً وبشكل فوري

 الغسل بالهواء) – خطوات الغسيل الكيميايئ اليومي، بالرتتيب. كام يتم) TFM – من فليرتا – اعادة الغسيل – التهوية MBR ويتكون نظام املفاعل الغشايئ الحيوي

 فحص قيم الضغط يف النظام باستمرار، ويُتخذ القرار املتعلق بخطوات الفليرتا إلعادة الغسيل، ويتم تغيري إعدادت النظام من وقت آلخر. تقوم الصاممات املوجودة

 يف القسم العلوي من الخط بتوجيه املاء الخاضع للنظام إىل املنطقة املرغوبة بطريقة تلقائية يف مرحلة التهوية،بحيث تساعد عىل تفريغ الهواء املؤدي إىل ارتفاع

 الضغط من خالل البقاء داخل الخط. ويف حال وجود الهواء يف النظامي تم اخالء الهواء يف كل دورة عن طريق الضغط عىل خطوة التهوية. كام تجرى الغسيل

MBR.الكيميايئ يومياً وبانتظام، بحيث تُجرى عمليات التنظيف الكيميايئ املفصل 2 مرتني أو 3 مرات يف السنة حسب وضع ضغط
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الجدول 3.22 كمية الطني املجفف

الطني املجفف
)كغم/السنة( 

اسم املحطة 

30.685.900
  محطة أتاكوي ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية

املتقدمة

27.083.200
    محطة أمربيل ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية

املتقدمة

12.515.920
    محطة طوزال ملعالجة مياه الرصف الصحي البيولوجية

املتقدمة

27.360.570
    محطة باشا كوي ملعالجة مياه الرصف الصحي

البيولوجية املتقدمة

97.645.590 املجموع

ج( أنشطة إدارة الطني الناتج من محطات تحلية مياه الرصف الصحي

 يتم تجفيف الطني الناتج من محطات تحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

 من خالل تعريضها ل%90 درجة يف منشآت التجفيف الحراري الحايل. كام يتم

 التخلص من هذه النفايات املتبقية عن طريق استخدامها كوقود يف مصانع

.اإلسمنت املتواجدة يف تلك املناطق

ز(أنشطة صيانة و تصليح وتطوير محطات تحلية مياه الرصف الصحي

املشاريع املخططة بواسطة إنتاج

بقياسات تجريبية لتحلية املياه MBR مرشوع بحث وتطوير تطبيقات

 MBR محطة شيلة التجريبية: تأسست عىل أساس املفاعل الغشايئ الحيوي
 ذو التصفية الفائقة املتميزة بالتدفق التجاري املتقاطع و بكونه منتجاً محلياً

GenUF يسع كل منه سعة 100 م³/اليوم لدى أي ساحة متناسبة يف محطة 

.شيلة لتحلية مياه الرشب

 محطة عمريل التجريبية ذات التصفية الدقيقة: تأسست منشأة ذات تصفية

 بالغة الدقة بسعة 100 م³/اليوم يف محطة أورهانيل لتحلية مياه الرشب

.املتواجدة يف عمريل

 محطة باشا كوي التجريبية ذات الفائقة الرتشيح: تأسست أنظمة املفاعل

 الغشايئ الحيوي ذات التصفية الفائقة املتميزة بالتدفق التجاري املتقاطع و

GenUF املفاعل الغشايئ الحيوي

 املنتج املحيل اللذان يعمالن بالتزامن معاً لدى مخرج محطة باشا كوي لتجلية

 مياه الرصف الصحي، بغرض اجراء األبحاث املتعلقة بتقييم مخارج محطات

 تحلية مياه الرصف الصحي باعتبارها منبعاً بديالً للامء.وتبلغ سغة كل نظام من

.هذه األنظمة 100 م³/اليوم

 وقد متت زيادة سعة محطة تحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة

 بسبب تدفق مياه الرصف الذي بلغ معدله اليومي 2.000 م³ بالتزامن مع زيادة

.عدد السكان، عىل الرغم من تصميمها بسعة 1.600 م³/اليوم

 وألول مرة تم تطبيق تقنية مفاعل الغشاء الحيوي املحيل عىل نظام تحلية مياه

 الرصف عىل نطاق حرضي بغرض زيادة هذه السعة يف تركيا. ويف هذا السياق

تُفضل وحدات GenMBR املنتج املحيل

 وبالتايل فقد ارتفعت نسبة معدل محطة التحلية إىل 4.000 م³/اليوم و إىل

 8.000 م³/اليوم كحد أقىص. باإلضافة إىل متكن املحطة من إزالة   الفوسفور

 والنيرتوجني. وسيتم استخدام مياه التفريغ العالية الجودة و الناتجة عن طريق

.نظام مفاعل الغشاء الحيوي يف ري البساتني و الحدائق

 مرشوع البحث مبقياس تجريبي إلعادة التدوير املستهدف استخدام 

مياه الرصف املنزلية املعالجة يف اإلستخدامات الزراعية و البرشية

 يهدف املرشوع إىل توفري جودة عالية إلسرتداد املياه بتكلفة منخفضة من خالل

 استخدام مصايف األغشية إلعادة تدوير مياه الرصف الصحي املنزلية، وتطوير

 موارد مياه بديلة لتاليف النقص املتولد يف املوارد املائية، فضالً عن تحسني عمل

.أنظمة التحلية إلعادة تدوير املياه

 وتتم تحلية املياه املعالجة بطريقة بيولوجية متقدمة من خالل دمجها يف

 النظام بعد خروجها من منفذ حوض الرتسيب النهايئ لدى محطة إسيك أمربيل

 لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة، عن طريق التناضح العكيس و

.التصفية الفائقة. كام تم تصميم املحطة بسعة 100 م³/اليوم

MBR محيل

الرسم البياين 3.6 املنتج الجاف حسب سنوات )كمية الحأمة(
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 الجدول 3.23 عدد العينات واملقاييس التي متت دراستها يف عام

2018 

عدد
املقاييس

 عدد
العينات

نوع العينة الوحدة التي حصلت عىل العينة

27.252 3.068

 فرع مديرية حامية أحواض

 املياه ومراقبة مياه  الرصف

الصحي يف الجانب األورويب
ية

اع
صن

ف 
رص

ه 
يا

م

19.460 1.930

 فرع مديرية حامية أحواض

 املياه ومراقبة مياه الرصف

الصحي يف الجانب اآلسيوي

624 115
 قسم حامية أحواض دوزجا-

مالن

157 40 (تحاليل خاصة (بأجرة

 110 8 (تحاليل خاصة (بدون أجرة  

25.083 3.179 رئاسات الدوائر األخرى

72.686 8.340 املجموع املجموع

50.459 1.703  فرع مديرية مخترب مياه الرصف

ل-
داو

ج
 ال

ت
ريا

ح
الب

573 100 اللجنة البيئية  للمحافظة

51.032 1.803  مخترباتاملجموع
 مياه الرصف

الصحي

3.2.2.3.3 أنشطة مختربات مياه الرصف الصحي
اجراء التحاليل الفيزيو كيميائية للعينات التي يتم احضارها من منابع املياه

 املستخدمة للرشب و املوارد السطحية للمياه وموارد مياه الرصف الصحي لدى 

 املناطق الصناعية، ومن محطات تحلية مياه الرصف الصحي التابعة لشخصيات

 حقيقية أو اعتبارية و موارد تحلية مياه الرصف الصحي ومن البحار و السدود

 و البحريات و الجداول و القنوات و الخلجان بغرض التقييم.و يتم أخذ عينات

 من املياه الصادرة من محطات تحلية مياه الرصف الصحي يف نقاط التفريغ

 و ما بعدها خالل فرتات زمنية متفاوتة وذلك للتأكد من مطابقتها للمعايري

     . واملواصفات العاملية وملنع  التلوث البيئي

 ١( الدراسات التحليلية املخربية 

 تقوم اإلدارة بفحص جميع عينات مياه الرصف الصحي القادمة من الوحدات

 التابعة ملحطتنا وفقا لثالث معايري: (الئحة إسيك تفريغ مجاري مياه الرصف

 و (الئحة تحلية مياه الرصف الصحي الحرضي) و (الئحة ("AKDY " الصحي

.التحكم يف تلوث املياه) وتقوم مبشاركة التقارير مع الوحدات املسؤولة

 كام تتبع إسيك جودة مياه الرشب ومشاركتها مع املؤسسات املعنية من خالل

 أخذ عينات خالل فرتات مختلفة من أحواض مياه الرشب والبحريات ومصبات

 األنهار يف الخليج والقنوات التي تغذي الخليج ويتم ذلك وفقا يل (الئحة جودة

 املياه السطحية ) و (الئحة تقييم جودة مياه الرشب املستخرجة واملخطط

.(استخراجها

 ونقوم بالتنسيق مع القسم البيئي من مؤسسة الدراسات التكنولوجية

 بدارسة جودة املياه والتنوع الحيوي يف (TÜBİTAK MAM) والعلمية لرتكيا

.بحر مرمرة والخليج

 يتم اخذ عينات من 96 نقطة ساحل موزعني بني كل من بحار مرمرة ومضيق

 البوسفور والبحر األسود لضامن سالمة مياه البحار من التلوث خالل موسم

.السباحة وفقا ملعايري السالمة  والجودة

ICP OES، ICP MS وقد قمنا بدراسة 89.564 مقياس ل

 ـ 6.557 عينة يف مخترباتنا عن طريق  ، أجهزة املحلل التلقايئ لإليونات

 وجهاز الكروموتوغرايف  وأجهزة جمع الكربون العضوي وأجهزة جمع وكشف

.النيرتوجني املطابقة للمعايري العاملية

يف عام 2018 تم رشاء أجهزة  ,purge and trap لتعيني املواد العضوية

 التلقائية متاماً SPE (Solid Faz Extraction) املتطايرة، وجهاز العملية األولية

 واملُستخدمة للمعالجة املسبقة لجميع األجهزة، وجهاز املعالجة املسبقة لعينة

 جهاز التحليل (GC/MS-MS) و (Clean Up & Evaporatör) التنظيف و املبخر

 الطيفي للديوكسني و الفوران، والتحليل الطيفي الكتيل للغاز الكروماتوغرايف

(QTOF) للمواد العضوية شبه املتطايرة، والتنقل اإليوين (QTOF)، والتحليل 

 .الكتيل للكتلة السائلة (LC/ MS-MS)   الطيفي

ب(توسيع نطاق اعتامد مختربات مياه الرصف الصحي

 وقد تم اعتامدنا كمخترب مطابق للمواصفات العاملية من قبل مؤسسة اإلعتامد

 يف ضوء أحدث التقنيات املستخدمة يف TÜRKAK) ) الرتكية – توركاك

 املختربات الوطنية والدولية ملختربات مياه الرصف الصحي ومن خالل مواكبة

 هذه التقنيات املستخدمة يف تحديد مياه الرصف الصحي. ويف عام 2007 حصلنا

 عىل االعتامد 17025 املوافق عىل معيار "الرشوط العامة لكفاءة املختربات يف دقة

 التجارب واملعايرة". ضمن هذا النطاق يتم اجراء عمليات التدقيق سنويا كام

 بتم إعادة هذه العمليات كل 4 سنوات للحصول عىل شهادة مطابقة للمعايري

 ولنتيجة عملية املراقبة والتدقيق 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

 

 نتيجة للتدقيق التي أجرته وزارة البيئة و التخطيط العمراين يف مايو عام 2017 

تم  الحصول عىل "شهادة الكفاءة يف القياس البيئي والتحليل" املصادق عليها

(TÜRKAK) من قبل مؤسسة اإلعتامد الرتكية

.وستعترب هذه الشهادة صالحة لغاية 2022 
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الجدول 3.24 معلومات صيانة شبكات )إىل حد 007Ø ملم( مياه الرصف الصحي

الكمية الوحدة الفعاليات

171.237 م صيانة وتجديد القنوات

2.475 عدد عدد الحفريات

172.175 م Ø200 ملمØ0الخطوط الفرعية 

4.544 عدد تنظيف املداخن

17.818 عدد زيادة ارتفاع

138.106 عدد  تسليك الروابط املسدودة

41.871 عدد  تسليك القنوات املسدودة

1.441.766 م³   التنظيف عرب مركبة الشفط

6.358 عدد  تجديد أغطية

4.462.803 م
 تنظيف القنوات الرئيسية للرصف الصحي

 وقنوات مياه األمطار

16.696 م

 تجديد أنابيب و تلبيسة قنوات مياه

 الرصف الصحي متاماً بطريقة ال تستدعي

.الحفر

الجدول 3.25 ُعطل شبكة مياه الرصف الصحي املصلّحة

 النسبة 
)مئوية(

الكمية
)عدد(

الفرتة الزمنية املستغرقة لتصليح العطل

94,45 188.813  عطل شبكة مياه الرصف الصحي املصلح – خالل 8 ساعات 

4,24 8.476 عطل شبكة مياه الرصف الصحي املصلح – ما بني 8  - 24 ساعة

1,31 2.627 عطل شبكة مياه الرصف الصحي املصلح – بعد مرور 24 ساعة  

فتحات التهوية

فتحات التهوية
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أعامل التنظيف 

 أعامل تنظيف
 جدول عيل
.باي كوي

 أعامل تنظيف 
 مجمع الساحل
 األمين لكاغد

هانة

 أعامل 
 تنظيف

جدول أياماما

الجدول 3.26 أنشطة تنظيف الجداول، و املجمعات )ما يتعدى 700   ملم( و مصايف الرمل

تنظيف مصاىف الرمل تنظيف املجمعات  تنظيف الجداول

الكمية املنطقة
)م³(

الطول 
)م(

الكمية 
)م³(

الطول 
)م(

الكمية
)م³(

الطول
)م(

10.582 - 1.167 30.921 101.762 98.684 آسيا

27.649 - 15.230 145.620 625.524 128.530 أوروبا

38.231 - 16.397 176.541 727.286 227.214 املجموع

Ø
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 تقوم اإلدارة بتنفيذ مرشوع  تأسيس وتشغيل محطة تجفيف و مسح الوحل املتواجد يف عمق الخليج و التخلص من الوحل، بغرض القيام مبسح األعامق 

.و الرتسبات املرتاكمة عىل فوهات األودية، والتخلص من الوحل و الطني املنتقل إىل الخليج من الجداول التي تصب فيها

3.2.2.3.4 أنشطة الحامية الكاثودية ملياه الرصف الصحي

 إن جميع محطات الرصف الصحي وأنابيب التفريغ البحرية املتضمنة لنطاق خدمتنا محمية ضد الصدأ والتآكل بفضل نظام الحامية الكاثودية. وتتمتع جميع

.الخطوط التي يطبق فيها الحامية الكاثودية مبطابقتها ملعايري الحامية الكاثودية

3.2.2.3.5 تحديد ينابيع مياه الرصف الصحي الناتجة عن املنشآت الصناعية و الرقابة عليها

 يتم تنفيذ أعامل التفتيش والكشف واملراقبة ملنشآت الصناعية يف محطات الرصف الصحي بشكل مستمر وفقا ألحكام  "الالئحة التنفيذية حول تفريغ مياه الرصف

(AKDY) الصحي".

 وفيام يتعلق بشأن مياه الرصف املتولدة من املنشآت الصناعية، تتخذ تدابري الحيطة واإلجراءات القانونية يف شأن الرشكات التي ال تلتزم بتحلية مياه الرصف ضمن

 املنشآت الصناعية و/أو تحدد نسب التفريغ عىل الرغم من وجود محطة التحلية. وبنفس الطريقة يتم أخذ عينات من مياه الرصف الصحي بشكل دوري من
 الرشكات املؤسسة ملحطات التحلية للتمكن من مراقبتها، وتطبيق اإلجراءات القانونية (تحذر، اغالق، دفع مثن تحلية مياه الرصف) بحق الرشكات املخالفة وفقاً

."لنتائج التحاليل الجارية.  ومُتنح الرتاخيص املتعلقة باملنشآت الصناعية بعد تقييم "مراجعة وثيقة إذن التفريغ" و "مراجعة الرؤية يف رخصة املنشأت الغري صحية

الجدول 3.27 أنشطة الرقابة عىل مياه الرصف الصحي املتولد من املنشآت الصناعية

 عدد مراكز العمل املحددة 
حديثاً
)عدد(

عينة ماء الرصف املأخوذ 
)عدد(

 عدد اإلدارات العملية 
املدققة
)عدد(

املنطقة

475 1.743 5.501 املنطقة اآلسيوية 

804 2.616 8.763   املنطقة األوروبية

81 110 906 حوض مالن 

1.360 4.469 15.170 املجموع
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 تفرز مياه الرصف الصحي الصناعية يف املنطقة األوروبية من 4.065 رشكة بغزارة تصل إىل 28.622 م³/ اليوم. 935 رشكة منها متتلك نظام تحلية رصف صحي (خارج

 املعالجات املشرتكة) وتم اخطار 63 منها التخاذ إجراءات املناسبة ملعالجة هذه املياه، وقد بلغ عدد الرشكات التي ال تحتاج اىل نظام تحلية مياه رصف صحي وفقا

 للقانون املعني   2.433، بحيث 451  منها متتلك نظام معالجة يف املصنع و 183 أخرى تنقل مياه الرصف الصناعي للمعالجة ويتم تفريغ ما يقارب 42 م³ / اليوم من

.مياه الرصف الحائزة عىل معايري القوانني املعنية يف مياه البحر، ويتم العمل من أجل اخذ التدابري الالزمة من أجل 548 م³/ يوم من مياه الرصف الصناعية

 وبناء عىل عدد اإلدارات العملية املتولدة من مياه الرصف الصناعية يف املنطقة األوروبية، فقد اتضح احتالل املنشآت الصناعية املتعلقة بالنفط (محطات الوقود

 السائل، غسل السيارات من األعىل/األسفل..الخ) املرتبة األوىل بحيث بلغ عددها 1.335، بينام احتلت املنسوجات املرتبة الثانية بحيث بلغ عددها 798. كام يحتل

.قطاع املنسوجات املرتبة األوىل من ناحية تدفق مياه الرصف من اإلدارات العملية، بحيث وصلت إىل 13.355 م³/اليوم، ويليها قطاع املعادن و املواد الغذائية بالرتتيب

 الرسم البياين 3.8 توزيع تدفقات مياه الرصف الصحي املتولد من املنشآت
الصناعية وفقاً للقطاعات يف املنطقة األوروبية

 الرسم البياين 3.7 توزيع املحطات املحتوية عىل مياه الرصف الصحي املتولد من
املنشآت الصناعية وفقاً للقطاعات يف املنطقة األوروبية

 تنتج مياه الرصف الصحي املتولدة من املنشآت الصناعية يف املنطقة اآلسيوية من 2.339 رشكة وبغزارة تصل إىل 32.987 م³ /يوم. منها 246 متتلك نظام معالجة رصف

 صحي (باستثناء محطات التحلية املشرتكة) وتم اخطار 28 رشكة التخاذ اإلجراءات املناسبة ملعالجة هذه املياه، ويبلغ عدد الرشكات التي ال نحتاج اىل نظام معالجة

 رصف صحي وفقا للقوانني املعنية 1.512 رشكة، 360 منها تحوز عىل نظام معالجة داخيل يف املصنع و 193 أخرى تقوم بعملية نقل مياه  الرصف الصناعي. ويتم

 تفريغ ما يقارب 32.973 م³ / اليوم بعد معالجتها ووصولها إىل القيم املطلوبة ، وتتخذ التدابري الالزمة ملنع تفريع  14 م³/ اليوم من مخلفات مياه الرصف الصحي

.الصناعية

 وبناء عىل عدد اإلدارات العملية املتولدة من مياه الرصف الصناعية يف املنطقة اآلسيوية، فقد اتضح احتالل املنشآت الصناعية املتعلقة بالنفط (محطات الوقود 

 السائل، غسل السيارات من األعىل/األسفل..الخ) املرتبة األوىل بحيث بلغ عددها 927، بينام احتلت صناعة املعادن املرتبة الثانية بحيث بلغ عددها 473. كام يحتل

.قطاع الجلود املرتبة األوىل من ناحية تدفق مياه الرصف من اإلدارات العملية، بحيث وصلت إىل 18.442 م³/اليوم

(SCADA) وتتم متابعة مميزات مياه الرصف الخاصة باملنطقة الصناعية من خالل نظام املراقبة من بُعد 

.املتواجد لدى مخارج املنطقة الصناعية من الجانب اآلسيوي 

 الرسم البياين 3.10 توزيع تدفقات مياه الرصف الصحي املتولد من املنشآت
الصناعية وفقاً للقطاعات يف املنطقة اآلسيوية

 الرسم البياين 3.9 توزيع املحطات املحتوية عىل مياه الرصف الصحي املتولد من
املنشآت الصناعية وفقاً للقطاعات يف املنطقة اآلسيوية
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 الرسم البياين  3.12 توزيع تدفقات مياه الرصف الصحي املتولد من املنشآت
الصناعية وفقاً لحوض مالن

 الرسم البياين  3.11  توزيع املحطات املحتوية عىل مياه الرصف الصحي املتولد
من املنشآت الصناعية وفقاً لحوض مالن

 تحتل املنشآت الصناعية املتعلقة باملواد الغذائية املرتبة األوىل حسب عدد اإلدارات العملية املتولدة من مياه رصف املنشآت الصناعية يف حوض مالن، إذا بلغت

 عددها 283 منشاة، بينام تحتل املنشآت الصناعية املتعلقة بالنفط(محطات الوقود السائل، غسل السيارات من األعىل/األسفل..الخ املرتبة الثاين، بحيث بلغت عددها

.227. أما من ناحية تدفق مياه الرصف فتحتل منشآت املواد الغذائية املرتبة األوىل لوصول نسبة تدفق مياه الرصف لديها إىل 3.326م³/اليوم

الجدول 3.28 عدد مراجعات وثيقة إذن التفريغ ورخص املنشأت الغري صحية

 عدد طلبات تصوير قنوات
الرصف املياه

عدد طلبات املنع من العمل
 عدد شهادات ترخيص التفريغ

املمنوحة
 عدد رخص املؤسسات الغري

 صحية
اسم املنطقة

8 194 376 561 أوروبا

3 79 228 353 آسيا

11 273 604  914 املجموع
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3.2.3 إدارة خدمات العمالء
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بالفعالياتIII- املعلومات والتقيامت املتعلقة

3.2.3.1 خدمات اإلشرتاك
 أنشأت إسيك مديريات فرعية يف املقاطعة تعمل مببدأ الخدمة يف املوقع

 للمشرتكني مع استجابة رسيعة لتطلعات املقيمني يف اسطنبول فيام يتعلق

.بخدمات  املياه

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

،تجديد العقد 

،إلغاء العقد   

،معامالت استعادة األموال   

،الفواتري واألقساط   

،فتح وإغالق مؤقت    

 اإلعرتاضات بواسطة الطلب و البيان، تصحيح املعلومات   

،وتحديثها

،تغيري االسم الذي ال يتطلب البحث واالكتشاف   

 تحويل قيمة الضامن إىل رقم حساب اإلبان يف حالة   

،املراجعة

.العدادات الذكية ومعامالت التداول الرسمية   

 ميكن القيام بإجراءات االشرتاك يف عناوين مختلفة يف جميع املكاتب الفرعية.

 وميكن القيام مبعظم إجراءات االشرتاك املهمة يف جميع الفروع، ال سيام العائالت

 التي تعمل بإمكانهم مراجعة أقرب مكتب فرعي لهم وسيكون ذلك كافيا. و

 تلبية لطلب املشرتكيني الذين يعانون من مشكلة اإلقامة 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 كلها يف جميع مكاتب إسيك

٢(مبدأ إدارة خدمات اإلشرتاك 

 ميكن القيام بإجراءات االشرتاك يف عناوين مختلفة يف جميع املكاتب الفرعية.

 وميكن القيام مبعظم إجراءات االشرتاك املهمة يف جميع الفروع، ال سيام العائالت

 التي تعمل بإمكانهم مراجعة أقرب مكتب فرعي لهم وسيكون ذلك كافيا. و

 تلبية لطلب املشرتكيني الذين يعانون من مشكلة اإلقامة 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 كلها يف جميع مكاتب إسيك

ج( شعبة إسيك اإللكرتونية

 تم إعداد فرع إسيك اإللكرتوين حتى يتمكن سكان إسطنبول من إجراء املعامالت

 املتعلقة بـإسيك بطريقة بسيطة وآمنة دون الذهاب إىل نقاط الخدمة الفعلية

 ودون االلتزام بساعات عملها. و توفر شعبة إسيك اإللكرتونية عرب اإلنرتنت القيام

 باجراءات فاتورة املياه، ومعلومات الفواتري آلخر عام، ودفع الفاتورة، وعضوية

 الفاتورة اإللكرتونية، وحساب الفاتورة وفًقا الستخدام املياه، و االعرتاضات عىل

.الفاتورة، وخدمات العقد

٣( معامالت شعبة إسيك اإللكرتونية 

االقرتاحات- ألكرتونيا  

استفسار املستحقات- ألكرتونيا 

حساب الفاتورة- ألكرتونيا 

تحديث رقم الهوية الشخصية- ألكرتونيا  

استفسار الفاتورة- ألكرتونيا  

فاتورة الكرتونية- ألكرتونيا  

العضوية- ألكرتونيا  

اإلعرتاضات- ألكرتونيا  

التحصيالت- ألكرتونيا  

 الُعطل-ألكرتونيا  

ترسيب املياه- ألكرتونيا  

العقد- ألكرتونيا  

(SMS) رسالة قصرية- ألكرتونيا  

تقسيط يف بطاقة اإلئتامن - ألكرتونيا  

طلب التخفيض – ألكرتونيا  

اإلستفسار عن الطلب – ألكرتونيا  

اإلستفسار عن معلومات التسديد – ألكرتونيا  

د(معامالت إسيك عرب البوابة األلكرتونية الرسمية

 تقدم إسيك العديد من الخدمات يف مجاالت متعددة من الخدمات للمشرتكني،

 وبدأت بتفعيل تطبيق جديد لتحصيل الفواتري. ومع الربتوكول املوقع بني إسكيو

 ومع مركز البطاقات البنيك (Türksat)  مؤسسة خدمات األقامر الصناعية

(BKM) تم تفعيل نظام تحصيل الفاتورة عرب بوابة الدولة االلكرتونية.و بفضله 

.يستطيع املشرتكيني سداد فواتريهم عن طريق تطبيق بوابة الدولة االلكرتونية

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

(3D Secure) باستخدام نظام الحامية ثاليث األبعاد

عن طريق وضع الرمز املربع عىل الفواتري  

ه( 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   

٢٧(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

 جميع إجراءا االشرتاك مثل االشرتاك للمرة األوىل للمياه، وتجديد العقد، وتغري

 االسم، ونقل عنوان االشرتاك الحايل إىل عنوان آخر، و إلغاء االشرتاك ميكن القيام

 بها بكل سهولة عن طريق شعبة االنرتنت. بعد هذه اإلجراءات سيقوم موظف

 إسيك املتنقل بالذهاب إىل عنوان االشرتاك و امتام اإلجراءات من أجل فتح املياه

 لالستخدام. و يكمن أن تظهر رسوم االشرتاك عىل فواتري املياه ضمن التطبيق

.عىل اإلنرتنت أو ميكن تسديدها عىل أقساط

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

برقم IBAN ويتم إرسال معلومات الدفع إىل الهواتف املحمولة عرب الرسائل

.القصرية 
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تقرير الفعاليات السنوي 2018

 الجدول 3.30 عدد املشرتكني النشطني حسب

السنوات

عدد املشرتكيني السنة

5.753.966 2014

5.939.062 2015

6.101.133 2016

6.303.040 2017

6.428.080 2018

 الجدول 3.31 كمية املياه املمنوحة للمدينة)م³( و كمية االستحقاقات

منها يف عام 2018

1.040.965.331 املياه املمنوحة للمدينة 

719.546.186 املياه املسجلة بفواتري

9.612.572 مياه بدون أجور

55.703.060 عداد ذو بطاقة

137.671  املياه املترسبة املثبتة

74.754 صهاريج (حمدية)

23.352.482299 الُعطل و اإلخالء

808.426.542 كمية املياه املسجلة

نسبة املياه املرسبة يف عام 2018  %22,34.

الجدول   3.29 عمليات االشرتاك

عدد العمليات العملية

16.913  تسجيل عضوية جديدة

8.836 املاء الجديد - العمود

55.677 ملحقات املحطات

323.427 تجديد

7.832 املاء املترسب

133.863 فصل املحطات

195.943 تغيري االسم

135 إغالق مؤقت

79 فتح اإلغالق املؤقت

342.898 طلب اإللغاء

25.435 إلغاء محطات

27.930 اإللغاء بسبب الديون

 323 توسيع قطر الفرع

83 نقل عداد

147 نقل طريق فرعي

88  إلغاء عضوية مجمعة

8 تسجيل عضوية مجمعة

1.139.617 املجموع

3.2.3.1.2 تقييم وقياس استهالك املياه
 يتم تسجيل استهالك املياه من االشرتاكات وإعداد فواتريها عن طريق قراءة

العدادات شهريا عن طريق اإلنرتنت (إلكرتونيا

 ١( كمية املياه املمنوحة للمدينة ومقدار ما تم أخذ بدله 

٣( عمليات االشرتاك 

 يوجد يف الجدول األسفل اجراءات االشرتاك املنفذة يف عام 2018 من قبل

 املديريات الفرعية للمناطق، وتطبيق بوابة الدولة االلكرتونية، وصفحة إسيك

.عىل الويب وتطبيقها االلكرتوين

عدد املشرتكني النشطني يف عام 2018 هو 6.428.080

 الرسم البياين 3.13 كمية املياه املقدمة إىل املدينة و املتأكدة منها وفقاً لألعوام
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بالفعالياتIII- املعلومات والتقيامت املتعلقة

د( أنشطة تبديل العداد

 يتم تبديل العدادات املتعطلة أو التي مر عليها 10 سنوات بغرض متابعة

.استهالك املشرتكني بدقة وشفافية تامة

٢( مرشوع القراءة املشرتكة 

 يتم  تطوير مشاريع  تهدف إىل العمل سويا يف األعامل املشرتكة املشابهة بني

 املديريات العامة إلسيك و رشكة الغاز الطبيعي إلسطنبول رشكة اسطنبول

(İGDAŞ )املساهمة يف توزيع الغاز

 التابعة لبلدية اسطنبول الكربى بغرض استخدام املوارد العامة بشكل فعال. 

 وقد تم اعتامد اسرتاتيجية توحيد الجهود بني املؤسستني التابعتني لبلدية

 اسطنبول الكربى للعمل سويا يف األعامل املشابهة من أجل موارد عامة أكرث

 فعالية و اقتصادية بسبب تشابه نوعية محتوى األعامل بني دوائرنا و املديرية

 (İGDAŞ( العامة رشكة الغاز الطبيعي يف إسطنبول

 من قراءة للعدادات، وفتحها وإغالقها، إلخ. وضمن نطاق مرشوع القراءة 

.املشرتك املعد لهذا الغرض

 تم تشكيل فريق مرشوع يتكون من إداريني إسيك و  

وذلك تحت تنسيق من إسيك

تحليل بيانات عناوين املشرتكني يف إسيك و  

-تم إجراء تطابقات عنوان املشرتكيني بني إسيك

 تم إنشاء مناطق قراءة مشرتكة من خالل نظام املعلومات  

.(CBS) الجغرافية

 تم إعداد برنامج الكمبيوتر املطلوب للقراءة املشرتكة  

بواسطة إسيك

.تم تعيني منسق إسيك كإداري إلدارة العمليات  

 ستتم قراءة ما يتعدى 10.000.000 من عدادات املياه و   
.الغاز الطبيعي مشرتكاً

 د(أعامل تجديد خطوط مياه الرشب ملركز سوق اسطنبول للبيع بالجملة

)İSTOÇ( التجاري

 تم اإلنتهاء من أعامل تجديد خطوط شبكة البويل اثيلني ملياه الرشب املوجودة

İSTOÇ داخل حدود

 إىل جانب جعل عدادت املياه الباردة املتواجدة يف الخزانات و يف داخل الدكاكني 

 متسقة مع الئحة تعريفة و تطبيق خدمات اإلشرتاك يف إسيك، بغرض إزالة

 النزاعات القانونية الناشبة بني األعضاء/املشرتكني وفيضانات املياه الداخلية،

 وترسبات املياه املتولدة بسبب العطل الناجم عن خطوط شبكة مياه الرشب

İSTOÇ التي انتهت صالحيتها اإلقتصادية واملتواجدة يف. 
 وتتميز جميع العدادات بالقراءة من بُعد، بحيث تم تبديل 3.361 عداداً

.بعدادات ذكية للجيل الجديد

3.2.3.2 العالقات العامة
 ضمن نشاطات العالقات العامة يسجل مركز االتصال لدينا طلبات األعطال 

 والشكاوى واملعلومات الخاصة بعمالئنا عىل مدار 7/24 ليوجه الشخص 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

 من خالل تنظيم املسابقات يف الشعر و الكتابة والتصوير الفوتوغرايف و الرسم

 يف املدارس ضمن إطار الربوتوكول املوقّع بني مديرية الرتبية الوطنية يف مدينة

 إسطنبول و إسيك يتم توعية الطالب حول املياه. تقوم إسيك، بالتعاون مع

 إدارة اسطنبول ومديرية الرتبية الوطنية ملدينة اسطنبول تحت اسم "الوعي يف

 استخدام املياه" بتنظيم رحالت وندوات تعليمية يف املدارس مبا يسمى "الرحالت

 والندوات التوعوية يف استخدام املياه ". يتم تنظيم األنشطة يف مراكز التسوق

.ومحطات مرتو األنفاق واملسارح يف املدارس بغرض زيادة الوعي باستخدام املياه

 وضمن املدة القانونية و من خالل قانون الحق يف الوصول للمعلومات ذو الرقم

 4982 يتم اإلجابة من قبل إدارتنا عىل الطلبات املقدمة من مكتب اتصاالت

(CİMER) رئاسة الجمهورية

(BİMER) ومكتب اتصاالت رئاسة الوزراء.

)Alo 185(أنشطة مركز االتصال)١   

 يقوم مركز االتصال لدينا بتسجيل األعطال والشكاوى وطلبات املعلومات

 الخاصة بعمالئنا ويوجهها للمكاتب املعنية. كام يتيح هذا النظام للمشرتكيني

 فرصة معرفة الديون وتسديد الديون الجديدة. باإلضافة إىل  تسجيل املقابالت

 الجارية وتقييم جودتها. كام يتم الرد عىل شكاوي املشرتكني من خالل التعليق

 عليها و حل مشاكلهم و معرفة مدى رضاهم عن خدمات إسيك. كام كان

 ناتج قياس رضا العمالء %96.14 يف شأن خدمات تصليح العطل لدى اتصاالت

.التعليقات

 .وقد وصل عدد اتصاالت الرد يف مركز اإلتصال يف عام 2018 إىل 2.303.679 اتصاالً

(IVR) بينام وصل عدد اإلتصاالت نظام الرد الصويت

 إىل 2.800.238 اتصاالً. بحيث أصبح مجموع اإلتصاالت املستقبلة من قبل مركز 

 اإلتصال 5.103.917 اتصاالً. وقد تم تلبية %55 من اتصاالت املواطنني من خالل

 بينام تم الحصول عىل املعلومات أو نقل املشكلة .IVR حل املعامالت عرب

 بنسبة %45 من خالل اإلتصال مبندوب العمالء. من جانب آخر، فقد وصلت

 نسبة رضا العمالء يف عام 2018 إىل 81.9 %، بينام تم التعليق عىل املرجعات

 املتعلقة بالُعطل و املياه والتي تم الرد عليها بطريقة إيجابية عن طريق قيام

.مديريات الفرع بتصليح العطل

١(طلبات الحصول عىل املعلومات 

 تتم اإلجابة من قبل األقسام املعنية يف إدارتنا عىل الطلبات املقدمة من مركز

 اإلتصال برئاسة (CİMER) (BİMER) و مكتب اتصاالت رئاسة الوزراء

الجمهورية

 خالل الفرتة القانونية. وقد تم اإلجابة عىل 4.181 طلباً مقدماً إىل مركز اإلتصال  

.برئاسة الجمهورية يف عام 2018

الكمية

)عدد(
الجدول 3.32 عملية العدادات املركبة

62.344 عدد العدادات املعطلة التي تم تبديلها

264.644 عدد العدادات املتجاوز عمرها 10 سنوات التي تم تبديلها

326.988 مجموع العدادات التي تم تبديلها

.تم تبديل 326.988 عداداً يف عام 2018

İGDAŞ
İGDAŞ

İGDAŞ
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 ١(املوقع اإللكرتوين إلسيك 

تستخدم إسيك املوقع االلكرتوين( www.iski.gov.tr) كمنصة إلكرتونية تحتوي

 عىل معلومات حول هيكل املؤسسة، واألنشطة، ومشاريع املسؤولية االجتامعية 

.وتتقاسمها مع الجمهور والرأي العام

 ميكن للمقيمني يف اسطنبول متابعة البنية الداخلية للمؤسسة، واجبات

 ومسؤوليات إسيك ومعلومات عامة عن إسيك، واإلعالنات واألخبار عىل هذا

 املوقع. وأيضا ميكن الوصول ملعلومات عن التنظيامت التي تروج للمؤسسة،

 واألخبار واملقابالت املرتبطة باملؤسسة، و املالحظات، واالستثامرات الهامة 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

 ميكن الوصول إىل اإلحصائيات والرسوم البيانية للسنوات املاضية عرب اإلنرتنت،

 وميكن مقارنتها عن طريق الرسومات املدونة. و متت زيارة موقعنا عىل الويب

.3.629.319 مرة يف عام 2018

١( دراسات التوعية 

ندوات التوعية املتعلقة باستخدام املياه

 نظمت املؤسسة ندوات توعية يف شأن استخدام املياه يف 384 مدرسة لدى العام

 الدرايس 2017 – 2018 بغرض التنويه إىل أهمية املياه، وتقدميها لإلستخدام

 بطريقة نظيفة، وتوعية الجيل الجديد فيام يتعلق بإزالة مياه الرصف ، وتوعية

 الطالب يف شأن التوفري اثناء استخدام املياه، بحيث متكنت من توعية 37.620
.طالباً

منظمة اليوم العاملي للامء 22 مارس

 تم مزاولة أنشطة الرتويج املوجهة نحو التوعية يف استخدام املياه من خالل

 انشاء 30 جناحاً لدى مديريات الفروع و10 محطة نقل مرتو و 10 مراكز

.تسويقية

 دراسة تجريبية اجتامعية إلسيك يف محطة  مرتو حجي عثامن

توزيع منوذج منشأ محطة تحلية مياه الرصف يف املدارس

 تم تدريب 188.000 طالباً اعدادياً من خالل منوذج محطة تحلية مياه الرصف

 بالتنسيق مع مديرية الرتبية و التعليم القومية يف محافظة اسطنبول، بغرض

.غرس التوعية تجاه البيئة

ماذا لو مل يتوفر املاء

 تم تنظيم مسابقة حول موضوع " ماذا لو مل يتوفر املاء" يف املدارس اإلعدادية

 والثانوية (يف مجال الصورة و التعبري) الخاصة/الحكومية يف العام الدرايس 2017

-2018.

 وقد قدمت جوائز إىل الفائزين يف هذه املسابقة يف حفل التكريم املقيم يف مركز

.كونجرس الخليج بتاريخ 28 مارس 2018

نشاط مرسحي يف مدراس دمالجيك

 تم عرض مشاهد مرسحية إىل 80.000 طالباً يف 135 مدرسة عىل املستوى

 اإلبتدايئ يف عموم اسطنبول، بناء عىل الربوتوكول املربم بني وزارة الرتبية و

 التعليم و إدارتنا بغرض نقل التوعية املتعلقة بكيفية استخدام املياه إىل األجيال

 القادمة ضمن أنشطة مدارس ضمالجيك. فضالً عن توزيع كتبيات دمالجيك يف

.الروضات

الجوالت الرتبوية إىل املحطات

 تستهدف  " جوالت الرتبوية  للتوعية يف استهالك املياه" واملنظمة ملعلمي

 وطالب املرحلة الثانوية و اإلبتدائية التابعة لبنية مديرية الرتبية والتعليم يف

 محافظة اسطنبول، توعية األجيال الشابة يف شأن تحلية مياه الرصف يف محطات

 التحلية بعد توفريها من السدود والبحريات، ونقلها من هنالك إىل شبكة مياه

 املدينة لجمع مياه الرصف،  وتحلية مياه الرصف يف هذه املحطات ومن ثم

 تفريغها إىل البحر، واستخدامها يف ري الحدائق والبساتني، بغرض جعل الشباب

.من ضمن املستهلكني الواعيني للمياه

 كام نظمت جوالت تربوية  إىل محطة  إييك تليل لتحلية مياه الرشب ومحطة

 أتا كوي لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة من الجانب األورويب،

 ومحطة عمريل لتحلية مياه الرشب ومحطة باشا كوي لتحلية مياه الرصف

.الصحي البيولوجية املتقدمة من الجانب اآلسيوي

.وقد شارك 17.911 معلامً وطالباً من 416 مدرسة يف العام الدرايس 2017 – 2018
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مراسيم افتتاح األنشطة الخاصة باملدارس

 افتتحت األنشطة الخاصة باملدارس التي ستقام يف العام الدرايس 2018 – 2019

 يف قاعة كونجرس إسيك مبشاركة فاتح توران املدير العام إلسيك و لفنت يازجي

.مدير الرتبية و التعليم القومي يف محافظة اسطنبول

 لقاءات الوفاء إلسيك

 اجتمع سكان اسطنبول القدماء املعارصين لهذه التطورات واملتعاقدين ملدة 40

.50- 60- سنة يف إسيك ضمن لقاءات الوفاء إلسيك

ه( دراسات تعريفية متعلقة بخدمات إسيك

 ال زالت دراسات املواصفات القياسية التأسيسية إلسيك موبايل مستمرة،بحيث

 تم تعريف أنشطة املؤسسة من خالل اللوحات، و املنشورات و الالفتات، و

 .الكتب و الفينيل و امللصقات و اللوحات األلكرتونية والكهربائية

دراسات الكتب و املجالت

İSKİ’DEN"قامت اإلدارة بإصدار " مجلة

 قبل الجمعيات العمومية يف شهري مايو و نوفمرب بغرض اإلعالن عن أنشطة  

 اإلدارة. وقد تم توزيع 20.000 مجلة إىل إدارات املياه مدراء الحي و حاكم

. مقاطعة و البلديات يف املقاطعات

مراسيم تعريف املشاريع اإلستثامرية

:جهزت اإلدارة 5 برامج تعريق صخفية بغرض اإلعالن عن استثامرتها للشعب

.تفريغ طوزال للبحر املرحلة 2  

.الوسائل املحلية و القومية  

 دراسات وأعامل بنية السوق املغطى (كابايل ترشيش)  

.التحتية

 نفق مياه الرصف مكافحة تركيا لإلدمان طوزال – أك  

.فرات

.نفق مياه الرشب مكافحة تركيا لإلدمان زيتني بورنو  
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3.2.4 الفعاليات التنظيمية والداعمة
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 3.2.4.1.2 أنشطة املوارد البرشية
أ( مراسيم جائزة الخدمات التأسيسية

 تم تنظيم حفل خدمات تأسيسية يف عام 2018 ل 713 موظفاً منهم 616 عامل و 97

 موظف مكتبي من ضمن الذين أمتوا 15 – 20 – 25 عاماً يف الوظيفة. وقدمت لهم

.الجوائز

ب(تقييم األداء املتعددة النواحي

 قامت اإلدار ة مبشاركة املوظفني بتعريق املهام املتشكلة داخل »نظام إدارة األداء

 املتعددة النواحي« ذو قاعدة الويب، يف سبيل تحقيق األهداف اإلسرتاتيجية التأسيسية

.لديها. كام أجري تقييم األهداف املقدمة وما تقدم من األهداف إىل رؤساء اإلداريني

ج(مرشوع إسيك للمواصفات املهنية القياسية

 متكنت إسيك من امتام دراسات تحديد املواصفات القياسية املهنية ل 10 مهن ُحددت

 يف إطار الربوتوكول » مواصفات إسيك القياسية املهنية« التي أبرمت مع مؤسسة

 الكفاءة املهنية بغرض تحديد املواصفات القياسية املهنية الالزمة لتحقيق األنشطة

 الرئيسية لدى اإلدارة، وقد دخلت حيز التنفيذ من خالل نرشها يف الجريدة الرسمية

 (رقم التبيلغ: 17/2018) 30617 (املكررة) بتاريخ 06.12.2018 و (رقم التبليغ: 13/2018)

.30446 (املكررة) بتاريخ 09.06.2018

3.2.4.1  إدارة املوارد البرشية
 يتم تنفيذ الوظائف واملعامالت من أجل ضامن وضع سياسة املوارد البرشية

 والثقافة التنظيمية وفقا للقيم املؤسسية واألهداف االسرتاتيجية وأن يعمل

 املوظفون وفقا ملبادئ الكفاءة. يتم التخطيط لربامج التدريب الداخلية

 والخارجية من أجل التطوير املهني ملوظفي املؤسسة، كام يتم تنظيم أنشطة

 إنتاجية فعالة وكفؤة. يتم إبالغ صاحب العمل بالتدابري املتخذة لرصد صحة

 املوظفني، ومنع األمراض املهنية وضامن التوافق مع مكان العمل، ويتم إجراء

.الفحوصات الصحية ذات الصلة

3.2.4.1.1 معامالت املوظفني 
 يبلغ عدد املوظفني املستقدمني يف اإلدارة اعتباراً من التاريخ املوافق 31.12.2018

 9.479 موظفاً. وميثل 34 % من 3.266 من املوظفني املشرتكني، و %39 من 3.687

.من العامل، و %27 من 2.526 من املوظفني الذين يشكلون اإلدارة

الجدول 3.33 إجاميل عدد املوظفني يف إسيك

النسبة املئوية عدد املوظفني فئة املوظفني

27  2.526   موظف

39  3.687 عامل

34 3.266 موظف مشرتك

100 9.479 املجموع

الرسم البياين 3.14 التوزيع الفئوي للموظفني

 الرسم البياين 3.15 التوزيع حسب مستويات املوظفني العامل

 إن 325 من ضمن 3.687 من املوظفني العامل يف اإلدارة من خريجي دراسات عليا، و

 430 من خريجي املعاهد، و 241 من خريجي معاهد عليا. بينام يبلغ عدد املوظفني

 املنتمني إىل مجموعة العامل غري املؤهلني 989 واملنتمني إىل مجموعة العامل املؤهلني

.1.702 موظفاً

الجدول 3.34 املواصفات القياسية املهنية إلسيك الداخلة يف حيز التنفيذ 

املستوى عدد و تاريخ الجريدة الرسمية  اسم املهنة

 رقم التبليغ: 13/2018)) 

 30446 (املكررة) بتاريخ

09.06.2018.

4
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1
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  ُمشغل وحدة تجفيف
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5   SCADA 3 ُمشغل مياه

 رقم التبيلغ: 17/2018))

30617 (املكررة) بتاريخ
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د(تنسيق املعاقني

 بدأت اإلدارة يف مزاولة األنشطة املنسقة للمعاقني بتاريخ 25.09.2018 تحت اسم ايجاد

.حل رسيع وفعال للمشكالت التي يعاين منها املوظفني املعاقني لدى اإلدارة

 كام تم اإلسهام يف األنشطة » الحوار يف الهدوء« و » الحوار يف الظالم« التي نظمت

 بالتعاون مع إسطنبول مرتو و ُمنسق املعاقني يف إسيك، تحت شعارات » إن الطريق

 الوحيد للتعلم يعرب من املواجهة« بغرض زيادة وعي موظفي إسيك وانعكاساً آخراً

.لليوم العاملي للمعاقني يف 3 ديسمرب

أسبوع املعاقني

 قامت إسيك بالتوقيع عىل مرشوع الوعي من تحت عنوان » ال يوجد مانع ملشاركة

 الحياة« يف أسبوع املعاقني. وقد تم تنظيم برنامج فطور شارك فيه 300 من املوظفني

.املعاقني لدى اإلدارة ، وقدمت لهم هدايا

 ه( الدورة الصيفية
 وقد تقدم 936 طالباً جامعياً و من املدراس  الثانوية املهنية يف عام 2018 إىل إسيك للمشاركة يف 

 دورة التدريبات الصيفية. وقامت إسيك بتسجيل 321 طالباُ للتدريب املهني يف اإلدارة، وقد أتم

.297 طالباً مرحلته التدريبية فيها
)و( دورة بأجرة )تدريب مهني

 قام 254 طالباً من الثانوية املهنية بإمتام برنامج التدريب بأجرة لدى اإلدارة يف العام الدرايس

 2017 – 2018 يف إطار قوانني التدريب املعني عدد 3308. وال زال هناك 227 طالباً من الثانوية

.املهنية يتابعون برنامج التدريب املهني بأجرة يف العام الدرايس 2018 – 2019

الرسم البياين 3.16 عدد الطالب املدربني

١١(خدمة الحضانة ورياض األطفال 

 يف عام 2018 تم توفري خدمات الحضانة ورياض األطفال ألطفال موظفي الخدمة

 و العامل  يف إدارتنا.و كان متوسط املستفيدين من هذه الخدمة طوال العام

.حوايل 276 من أطفال موظفينا

 3.2.4.1.3 األنشطة التدريبية

 تقدم الربامج التدريبية من قبل املدربني الخرباء و موظفي املؤسسة املتخصصة

 والخبرية إىل موظفي اإلدارة بغرض توفري أجواء قابلة للتكيف مع التقنية

 املتطورة وزيادة نسبة اإلنتاجية يف األعامل و املهام. وإليكم الفرتات الزمنية

.الخاصة بالتدريب و املقدمة إىل موظفي إسيك خالل عام 2018

 الجدول 3.35 فرتات التدريب املقدمة ملوظفي إسيك

العدد القسم األنشطة التدريبية  

67.667 ساعة إجاميل فرتة التدريب املقدم

10,89 ساعة/شخص
 متوسط وقت التدريب السنوي للشخص
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الجدول 3.37 التدريبات املوفرة من خارج اإلدارة

1 12 1 قمة املوارد البرشية. 32 19

6 18 1
 معرض و ندوة أمن و اعتامدات املختربات

الوطنية الرابعة
20 

102 12 2 التجريب عىل تنظيم األوساط العملية 21

27 6 1 التدريب عىل التوسط 22

26 12 1

 التدريب عىل الحصول عىل عينة من

 السوائل العازلة و نفايات الزيوت و

النفايات الصلبة و تربة و وحل التحلية

23

93 12 2
 التدريب عىل مبادئ وأصول اإلستفسار عن

النظام2
24

73 12 2 EFQMالتدريب عىل مثالية  25

8 120 1 EKATالتد يب عىل  26

98 18 3 التدريب 4.0 الصناعي 27

115 24 4
  ) Defansifالتدريب عىل تقنيات (

  القيادة األمنية
28

247 6 1 التدريب عىل الرمي املتضمن للخدمة 29

33 80 2
 التجريب عىل الرقابة الرئيسية لنظام ادارة

ISO 9001:2015 الجودة
30

170 160 10 التدريب عىل اإلسعافات األولية 31

67 32 4 التدريب عىل تحديث اإلسعافات األولية 32

21 208 1 التدريب عىل تطبيقات املحاسبة 33

97 12 2 التدريب عىل املبادئ الفاضلة للربوتوكول 34

5 48 1
 التدريب عىل ترشيعات املناقصات العامة

املرخصة
35

92 18 1
 التدريب عىل الحصول عىل عينة من املياه

ومياه الرصف
36

1.281 810 40 املجموع

الجدول 3.38 التدريبات املقدمة ضمن بروتوكول التعاون العميل

326 60 10
 التدريب عىل الصحة النفسية يف مقر

العمل
37

60 48 2 التدريب عىل لغة اإلشارة 38

406 44 11
 التدريب عىل القدرة عىل الرد ، وإدارة

الوقت و األزمة
39

39 60 2
 برنامج التدريب عىل إدارات املياه و

املجاري
40

831 212 25 املجموع

6.329 1.677 153 املجموع العام

الجدول 3.36 التدريبات املقدمة من قبل املدربني يف اإلدارة 

 عدد املوظفني
املشاركني

  مجموع
 الساعات

 عدد
الفئات

نوع التدريب
  رقم

التسلسل

75 9 3
 التدريب عىل معامالت اتفاقية 

اإلشرتاك
1

112 24 4
 التدريب عىل معامالت مصاريف 

الوحدة
2

122 144 8
CBS التدريب عىل نظام  

 معلومات البنية التحتية إلسيك
3

191 15 5
 التدريب عىل إعداد التوفري 

املبارش
4

373 60 10
 التدريب عىل نظام إدارة الوثائق 

األلكرتونية
5

8 6 1
 التدريب عىل تجفيف الوحل 

لدى محطات مياه الرشب
6

4 6 1

 التدريب عىل تصفية و تشغيل 

 أحواض الرتسيب يف محطات مياه

الرشب

7

10 6 1

 التدريب عىل التطبيقات 

 الوظيفية لتعقيم مياه الرشب من

األكسدة

8

69 18 3
 التدريب عىل متابعة ديون 

الترسيب
9

382 33 11
 التدريب عىل التنمية والتوعية 

الشخصية
10

168 72 12 Microsoft Office التدريب عىل 11

89 9 3 التدريب عىل إعداد التقييم  12

87 9 3 التدريب عىل معامالت العدادات 13

53 12 2
 التدريب عىل تصديق مشاريع 

املنشآت الصحية
14

187 3 1
 التدريب عىل ترشيعات التأمني 

اإلجتامعي
15

121 12 4
 التدريب عىل معامالت تسجيل 

املنقول
16

2.097 208 13
 التدريب عىل أمن وسالمة العمل 

األسايس
17

69 9 3
 التدريب املخالفة عند استخدام 

املياه
18

4.217 655 88 املجموع

التدريبات املقدمة
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 3.2.4.1.4 األنشطة الرياضية و اإلجتامعية و
الثقافية

أ(خدمات املكتبة

 استفاد 1.673 موظفاً من 3.674 كتاباً خالل سنة يف إطار خدمات تسليف الكتب

 للموظفني من مكتبة مركز إسيك. وتحتوي مكتبة إسيك عىل العديد من الكتب

 املتنوعة من الكتب األدبية، والنرشات املستمرة، والثقافية والتقنية ونرشات
.إسيك بحيث يبلغ مجموعها 8.637 كتاباً

ب(برامج األنشطة اإلجتامعية

:تتضمن أنشطة إسيك اإلجتامعية لعام 2018 ما ييل

 القيام بعرض مرسحي لألطفال يف إسيك دمالجيك ضمن  

."برنامج " انشطة عطلة نصف السنة

 القيام بعرض مرشحي تحت عنوان " شاويش يحيى" سد  

."البحر مبناسبة " مرور 103 عاماً عىل انتصار معركة تشناك قلعة

 القيام بعرض مرسحي إسيك تفاعيل تحت عنوان " عملنا  

.هو تأمينكم" املنظم ضمن أسبوع أمن وسالمة العمل 04 – 10 مايو لعام 2018

 استضافة براق كيبار ضمن برنامج حفل بوب املوسيقي  

.الرتيك

İSEMX MÜZİK تقديم مجموعة

 احتفاالً موسيقياً تتشكل من األفراد املعاقني املستعدين بالتعاون مع 

.مديرية املعاقني لدى بلدية اسطنبول (İSEM) منسق إسيك للمعاقني مع

أنشطة اليوم العاملي للمرأة

 تم اإلحتفال باليوم العاملي للمرأة يف إسيك يف 8 مارس. وقد تم تنظم نشاط "

 رحلة إىل املضيق" يف التاريخ املوافق 8 – 9 مارس 2018. وقد شارك يف هذه الرحلة

 ما يقارب 1.100 موظفة لإلستمتاع مبنظر املضيق الطبيعي و اآلثار التاريخية

 الرائعة يف اسطنبول. وقد أُهدي ألفني شتلة لشجرة الزيتون عىل اسم املدير

.العام فاتح توران

نشاط التوعية ضد رسطان الثدي

 تم تنظيم " نشاط التوعية ضد رسطان الثدي" من قبل األطباء اإلختصاصيني يف

.نطاق شهر التوعية ضد رسطان الثدي 1 – 31 أكتوبر

التربع بالدم إىل الهالل األحمر

 تقدم 326 موظفاً من ضمن العاملني يف اإلدارة للتربع بالدم إىل الهالل األحمر،

 تلبية لحملة التربع بالدم املنظم من قبل مركز الهالل األحمر يف املنطقة

.الشاملية ملرمرة التابعة لجمعية الهالل األحمر الرتكية

تقديم الهدايا إىل املوظفني يف أعياد ميالدهم

.تقدم اإلدارة هدايا يف أعياد ميالد املوظفني إليهم لتحفيزهم عىل الوالء

. وقد تم تقديم هدايا عيد امليالد إىل 12.802 موظفاً خالل عام 2018

ج(ندوات مشاركة الخربات

 التقى األكادمييني  واملؤلفني املتميزن بالخربة املستمدة من البالد مع عائلة إسيك

.يف عام 2018 ضمن الربامج التعليمية و الثقافية

:ويف نطاق األنشطة الثقافية

 فقد استضافت

 عصمت تشونكار عضو املجلس التنفيذي إلسيك ضمن  

."برنامج " الخادمني للمياه

 و جليل أوز أتامري منسق مشاريع آبار مياه وقف  

."املساعدات البرشية تحت عنوان املؤمتر" إدراك قيمة املياه

 و د. الربفسور. أرهان أفيونجي رئيس جامعة الدفاع  

"الوطني يف الندوت املعدة تحت عنوان" إسطنبول فاتح الفتح

 والطبيبة النفسية زليخة توتان يف الندوة املعدة بعنوان  

."" التدريب عىل تخطيط املكانة

 والطبيبة النفسية زهرة دورايل يف الندوة بعنوان " اإلدمان  

."عىل التقنية

 و سلمى أرصوي أرجون يف الندوة بعنوان " جدي محمد  

."عاكف أرصوي

(İSEM)
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د(برنامج مولد سياح 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 194 سنة. و يف العرص العثامين من بعد الفتح يتم نعي العامليني

 عىل أعامل املياه، و املمرات املائية املنجزة تحت املاء و أعامل توزيع املياه عىل

.القنوات يف اسطنبول من خالل قراءة القرآن الكريم و القيام مبولد من أجلهم

 ه( األنشطة الرياضية

 تم تنظيم أنشطة رياضية متنوعة بغرض تنمية العواطف التضامنية والتآخي،

 والزيادة من تحفز وأداء املوظفني، مع تعزيز األوارص الحميمة بني وحدات

 اإلدارة.  وتم تأمني مشاركة ما يبلغ مجموعه 731 موظفاً من 5 فئات يف هذه

 األنشطة. وقد وصلت نسبة املستفيدين من األنشطة إىل %12 عند الرتكيز عىل

.مجموع عدد العاملني

الجدول 3.39 األنشطة الرياضية يف مؤسستنا

)عدد املشاركيني )شخص النشاط املنظم

462  دوري كرة القدم

48 دوري تنس الطاولة

32 دوري الشطرنج

112 دوري كرة الطائرة

77 دوري السباحة

731 املجموع

التدريب عىل املجداف

 تم تضمني قسم التدريب عىل املجداف إىل تقويم رياضات إسيك ألول مرة

 اعتباراً من عام 2018. وقد شارك 48 موظفاً يف برنامج التدريب عىل املجداف يف

.الخليج

3.4.4.1.5  الصحة والسالمة املهنية
 التدريب والدراسات مستمرة يف إدارتنا لضامن صحة وسالمة املوظفني يف نطاق

.قانون الصحة والسالمة املهنية

١( عدد الخدمات امليدانية للسالمة املهنية 

 تم تنفيذ 2.132 من الخدمات امليدانية للسالمة املهنية يف مؤسستنا يف عام2018

. وإليكم  عدد الخدمات امليدانية للسالمة املهنية التي متت عىل أساس شهري

 الجدول 3.40 خدمات املرافق التعليمية  واالجتامعية

 عدد مرات االستفادة
من الخدمات

اسم املركز

 8.172 مركز سيليفري للتعليم

27.761 مركز بوياجي كوي للتعليم

28.067 مركز إييك تليل للتعليم

1.000 منشآة مقهى تشينار متحف جندرة

يف إطار الطلب مركز حجي عثامن للتعليم

65.000 املجموع

3.2.4.2 أنشطة 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

3.2.4.2.1  خدمة التعليم واملرافق االجتامعية
 لقد حصل طاقمنا خالل العام عىل ما مجموعه 65.000 مرة من خدمات

.مرافق تعليمية واجتامعية مرتبطة بإدارتنا 5

3.2.4.2.2 خدمات الحامية و األمن
 تقدم إسيك خدمات األمن والحامية من خالل 209 موظف أمني و 1.419 موظف

 لألمن الخاص، إىل جانب احتوائها عىل 2.945 كامرية يف اإلدارات العملية و املباين

.و املحطات املتمركزة يف 255 نقظة

د( مركز حجي عثامن للتعليم

يقدم خدماته يف إطار الطلبات إىل املوظفني وأرُسهم

3.2.4.2.3 إدارة املركبات
 تقوم اإلدار ة بتلبية احتياجات الوحدات من معدات الحفر و الوسائل األخرى 

 الالزمة يف املوعد املناسب، ومتارس عملها بالتعاون مع الوحدات األخرى عند

 قيامها بتصليح خطوط اإلسالة و الهدم و األعامل املتعلقة بإصالح الجداول، و

.أعامل الحفر و تنظيم البيئة يف هذا املجال

 وال زالت تزاول أنشطتها بواسطة 9 من الرتيلالت و 53 ماكينة عمل، و 196 

. مركبة رسمية، و 997 مركبة خدمات مستأجرة

الجدول 3.41 أنشطة األرشفة و الوثائق

التسلسل
 نوعية

اإلرسال
عدد الوثائق املرسلة

1APS188.692

2

 بالطرد و

 التسليم

باليد

6.385

195.077 املجموع العام
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 3.2.4.3 إدارة معالجة املعلومات
 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 والشفرات. 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

 األجهزة ونظام التشغيل وغرف النظام. وقد تم تزويد جميع املرافق ببيانات،

 ودائرة خاصة، ومنافذ إنرتنت، ووصالت مذياعية، وهاتف ثابت، والهاتف  األريض

.الالسليك، و هواتف نقالة، و مستقبالت إشارة، و أجهزة إرسال رسائل قصرية

 يتم توفري تصميم وتركيب بنية الشبكة الذكية وأجهزة اإلنذار الذكية وأنظمة

 دعم القرار للمدراء الكبار بحيث ميكن جمع البيانات املستلمة من األجهزة

 اإللكرتونية املستخدمة إلدارة الشبكة يف مركز واحد بطريقة صحيحة. من

 املمكن إنشاء وتطوير نظام معلومات جغرايف ميكن من خالله القيام بدراسات

 النمذجة، و وظائف إنتاج الخرائط املواضيعية، و إجراء تحليالت مختلفة

 للشبكة. و ميكن التحقق بشكل موضعي من مرافق البنية التحتية والفوقية

.ملياه الرشب، ومياه الرصف، واألمطار والجداول املوجودة ضمن نطاق  إدارتنا

3.2.4.3.1 األنشطة الربمجية
:األنشطة الربمجية املتحققة يف عام 2018

.إعادة برمجة برنامج املكتب من خالل التقنيات الحديثة  

.اجراء دراسة حول مرشوع مخزن متحرك  

 امتام نظام إدارة التكامل لرئاسة الدائرة يف شأن تحلية  

. املياه

 مرشوع العداد املشرتك: يتضمن دراسات تشمل معالجة  

 و إدارة منصة واحدة إلرشادات العمل و الفواتري لدى تطبيقات الخادم و املوبايل

 لدى رشكة اسطنبول املساهمة يف التجارة  والصناعة و توزيع الغاز الطبيعي

.إلسيك

 إىل (web – mobil ) نقل مرشوع الطاولة األلكرتونية  

.النرش

.نقل مرشوع ترخيص القناة إىل النرش  

3.2.4.3.2 أنشطة املعدات
:أنشطة التجهيزات املتحققة يف عام 2018

.أ(رشاء نظام تحديد و تحليل وحامية من الهجامت املطورة

.ب( تجديد معدات تقنية معلوماتية منتهية صالحيتها التقنية

.ج( تصليح وصيانة اجهزة قراءة العدادت يف مراكز خدمات الصيانة

.أجريت 2.029 عملية تصليح و صيانة يف عام 2018

3.2.4.3.3 أنشطة الشبكة الذكية
 أنشطة الشبكة الذكية: تصميم وتركيب بنية شبكة ذكية، وإعداد املحطات

 الذكية و أجهزة اإلنذار الذكية وأنظمة دعم القرار لكبار اإلداريني، لضامن تجميع

 البيانات الواردة من األجهزة اإللكرتونية املستخدمة إلدارة الشبكة يف مركز واحد

 بطريقة صحية ويتم تحويل هذه البيانات إىل أنظمة دعم القرار، القيام بالعمل

 الرضوري لتحويل التقنيات الحالية املستخدمة يف إدارة الشبكات إىل أنظمة

 حديثة تتفاعل مع بعضها البعض ودمج التقنيات الجديدة يف هذا النظام،

 القيام بدراسة الجدوى و الدمج و الربمجة و توفري البنية التحتية من أجل نظام

.إدارة الطاقة املركزي و نظام إدارة األصول املركزية لجميع األصول

)KUVARS(مرشوع نظام إدارة أصول الرشكات)١

 يستهدف نظام إدارة أصول الرشكات تحقيق األداء األقىص خالل استمرار األصول

تابع الفرتات  و إدارة دورات حياة جميع األصول  التي تحوز عليها اإلدارة . وستُ

 الزمنية املتعلقة بتجديد، و اإلخراج من الخدمة، والصيانة، والعمليات، والرشاء،

 و اإلدخال إىل الخدمة، واإلنشاء و التصميم املتعلق باملعدات و املنشآت عند

.إدارة األصول. من جانب آخر يُستهدف التقييم الجيد ملستويات الخدمة

 وقد أنشأت برمجة نظام إدارة أصول الرشكات، بغرض إدارة جميع األصول التي

 متتلكها إسيك بطريقة فعالة، وبالتايل التقليل من الفقدان – الترسب، وتحسني

 جودة املاء، وتحديد الُعطل برسعة، وإدارة الصيانة كالتصليح، أي تحقيق إدارة

.املخزونات بطريقة فعالة

(İVAKS) كام ُصممت برمجة نظام ترميز أصول إسيك

 املتشكلة لربمجة نظام إدارة أصول الرشكات بطريقة قابلة لإلستخدام لدى 

. املؤسسات األخرى يف البالد و كافة دوائر شؤون املياه يف العامل

 ويعترب نظام إدارة أصول الرشكات منتجاً محلياً %100. وسيتم دمجه يف نظام

 ـ املواردSCADA, CRM ،النقل الفوري ,EBYS, İSG, LDAP ،إدارة املخازن

.البرشية

:الفوائد و املكاسب التي توفرها

 التمكن من رؤية جميع األصول املمتلكة، والوصول إىل  

.األصل املطلوب عرب اإلنرتنت

.متابعة مدة ضامن األصول  

.تحقيق إدارة الصيانة بطريقة فعالة  

 التقليل من عدد الُعطل، و مدة التدخل يف الُعطل و  

.تكاليف الصيانة

.تحديد العمر اإلقتصادي لألصل  

.متابعة ارشادات العمل و املهام  

.تكوين تقارير التحليل  

.متابعة املعدات األساسية و الرقابة عليها  

.تأمني الرشاء و إدارة املخزونات  

.التقليل من تكاليف تخزين قطع الغيار  

.تحديد األصول الخطرية و تحقيق تحليل وضع األصول  

ب(تحليل  بيانات مياه اسطنبول

 يعترب تكوين الخوارزميات الخاصة باملؤسسة من خالل استخدام أساليب الجيل

 الجديد كتعلم استخدام األجهزة و الذكاء الصناعي و تقييم منصات البيانات

İSVA  الكبرية

 من خالل جمع بيانات جميع املشاركني الذين لهم دور يف إدارة املياه، من أهم

 مراحل إسيك للتحول الرقمي. ويف هذا السياق فقد تم تأسيس أكرب منصة

.بيانات مرموزة مبصدر مفتوح، وال زالت دراسات تطويرها مستمرة

Hortonworks كام ابتدأ يف دراسات تصور البيانات ، بعد تركيب نظام
.الذي سيستخدم لتكوين البنيةالتحتية لتحليل بيانات مياه اسطنبول 15 خادماً

)İSKOM( مركز اسطنبول للرقابة عىل املياه واألتوماتية )ج

 يف إدارة املياه الذكية: من خالل األنظمة الذكية يهدف إىل توفري التحكم املركزي
 عىل أخذ املياه من منابعها و معالجتها و من ثم ضخها للمشرتكيني و بعدها

.استخدامها وتجميعها و معالجتها و من ثم تفريغها
 وستتم متابع أنظمة إدارة الطاقة وأنظمة إدارة األصول التأسيسية لدى مركز

(İSKOM) اسطنبول للرقابة عىل املياه واألتوماتية
 وستكون مركزاً مناسباً لرؤية اإلدارة و بلدية اسطنبول، واملتمكن من مامرسة .

 أنشطة الرتويج و التدريب للزوار القادمني من خارج البالد أو من داخل
 املؤسسة، والقادر عىل مراقبة مركز البيانات املستحصلة من تقنيات اإلستشعار

 و األوتوماتيكية و الربمجيات املتعلقة بإدارة املياه. كام سيتم توفري أوتوماتية
 ورقابة عىل الغرف التقنية املزودة بتشكيلة تؤمن إدارة املياه الذكية من خالل

 املحاكاة وتعلم كيفية استخدام األجهزةـ و الذكاء الصناعي، و األجواء التي تجرى
 فيها الفحوص، وتكوير برمجية منصة البيانات الكبرية، وطاولة األزمة املتاحة

 إلجراء مقابالت يف الحاالت الطارئة، وغرفة التنسيق الرئييس التي ستعمل عىل
.مدار 24/7 إلدارة املياه

 بطريقة متامشية مع تشكيلة نطاق العمل املتحول إىل الشبكة الذكية متاماً

.إلدارة أصول املؤسسة

İSKOM كام تستمر تشييد
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الجدول 3.42 قامئة أنواع التحصيالت

 النسبة
 املئوية

)%(
املبلغ )لرية تركية( العدد نوع التحصيالت

58,8 3.382.785.825 30.228.409  التحصيالت املرصفية

23,7 1.070.673.360 12.201.589
  تحصيالت مؤسسات

اإلنفاق

10,4 705.212.063 5.335.349
  تحصيالت خزنة

إسيك

5,8 251.789.934 2.964.837
 تحصيالت رشكة

الربيد الرتيك

0,9 62.895.575 480.830
 التحصيالت

األلكرتونية

0,4 233.555.167 187.299

  ما سواه (ألو 185)

 تحصيالت الدوائر

 الرسمية و مصارف

 املستندات، السحب

 بدفعة واحدة أو

 بالتقسيط بواسطة

بطاقة االئتامن

100 5.706.911.923 51.398.313 املجموع

 الجدول 3.43 توزيع التحصيالت وفقاً لألعوام

)%( معدل الزيادة املبلغ العدد  عام التحصيالت

7,52 3.870.588.621,00 46.075.204 2014

9,2 4.226.552.793,71 47.097.006 2015

12,27 4.745.121.634,32 48.436.216 2016

11,52 5.291.857.697,22 50.751.289 2017

7,84 5.706.911.923,40 51.398.313 2018

3.2.4.4 املعلومات التمويلية
 يتم تسيري معامالت متعلقة بالتحصيل من البنوك، الصناديق املالية، املؤسسات

 املالية، رشكة الربيد الرتيك، 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 2018 موضحة يف الجدول يف األسفل. تم

 تحقيق ما مجموعه 51.398.313 معاملة تحصيل من 6 قنوات مختلفة وتم

.الحصول عىل مبلغ 5.706.911.923 لرية تركية

 التحصيالت من خالل البنك ، يتم إجراء التحصيل من • 
.خالل جميع فروع 26 مرصفاً

 يتم تحصيل األموال من خالل املؤسسات التي أذن بها • 

 من قبل مؤسسة رقابة البنوك مؤسسة تنظيم املصارف والرقابةعليها مبوجب

.القانون رقم 6493

.يتم تحصيل األمول عن طريق 92 خزنة مالية • 

 تحصل األموال عن طريق مؤسسة الربيد 637 فرع يف • 

اسطنبول و 4.959 فرع يف عموم تركيا

 تدار تحصيالت مياه اإلدارة من خالل 254 أمناء خزنة لدى 92 خزنة. ويفي أمني

.خزنة البنك مبهامه يف خزناتنا بناء عىل العقد املربم بني بنك األوقاف

 إدارة أصول
الرشكات

نفقات اإلئتامن الداخيل لعام 2018

 حددت اإلدارة نفقات اإلئتامن الداخيل املتحققة يف عام 2018 من قبل اإلدارة، و

:مقدار القيمة املامثلة للرية الرتكية عىل النحو التايل

الجدول 3.44 نفقات اإلئتامن الداخيل لعام 2018

املجموع الفائدة املال الرئييس نوع العملة

859.028,31 53.892,85 805.135,46 يورو

4.885.211,07 305.600,58 4.579.610,49 ما مياثل (اللرية الرتكية) 
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بالفعالياتIII- املعلومات والتقيامت املتعلقة

الجدول 3.46 معلومات الرشاء املبارش

مثن اإلتفاقية 
)لرية تركية(

 التكاليف
التقريبية

)لرية تركية(
العدد السعة

1.617.873 1.858.952 14 22/A

12.255.946 13.847.030 47 22/B

256.131 272.666 2 22/C

67.686.467 72.447.883 806 22/D

81.816.417 88.426.531 869 املجموع

 الجدول 3.47 معلومات رشاء 

مكتب املواد الحكومية

مثن الرشاء
)لرية تركية(

عدد الرشاء  سعة الرشاء 

1.785.000 2
3/E (مؤسسة العلوم و  

(األبحاث التقنية الرتكية

4.265.179 13
3/E (مكتب املواد 

(الحكومية

6.050.179 15 املجموع

الجدول 3.48 وضع ملف الحساب النهايئ

العددوضع ملف الحساب النهايئ لعام 8102

 عدد امللفات التي تم تدقيق حساباتها النهائية و الحساب النهايئ

البيني (1995 - 2018)
877

 عدد امللفات املؤكد مستحقات حساباتها النهائية و الحساب النهايئ

البيني خالل عام 2018
57

 الحساب النهايئ املؤقت والحساب النهايئ رقم الدفعة التقدم

للملفات الجارية
14

 عدد ملفات مستحقات الحساب النهايئ و مجموع الحساب النهايئ

البيني لعام 2018
71

الجدول 3.49 املواصفات املعدة

العددنوع املواصفات

377مواصفات رشاء السلعة

229مواصفات رشاء الخدمة

72مواصفات البناء

678 املجموع

3.2.4.5 إدارة املوارد
 يف نطاق أنشطة إدارة التوريد يتم تنفيذ عقود رشاء مناقصات الخدمات

 االستشارية و الخدمية، والبناء، 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

3.2.4.5.1 أنشطة الرشاء 
 تتضمن الجداول التالية ملخص املعلومات املتعلقة مبعامالت الرشاء و املناقصة

 ذات الصلة برشاء الخدمات اإلستشارية والخدمات والسلع والبناء بغرض سد

:احتياجات جميع وحدات اإلدار ة يف عام 2018

 يف عام 2018، نظمت إدارتنا ما مجموعه 336 مناقصة يف مجال البناء واملواد

 والخدمات والخدمات االستشارية.  وبلغ مجموع املصاريف اإلجاملية هي

 7.676.441.397 لرية تركية، بينام بلغ مثن املناقصات هو 6.317.385.161  لرية

.تركية

 خالل E/قامت اإلدارة برشاء 15 عدداً بثمن بلغ 6.050.179 لرية تركية يف نطاق 3

.عام 2018

 تم تحديد التفاصيل املتعلقة بأعداد و أوضاع ملف الحسابات النهائية

:ملناقصات البناء لعام 2018 يف الجدول التايل

 تم اعداد 678 من املواصفات عىل أن تكون 72 منها خاصة بالبناء، و 229 خاصة

.برشاء الخدمات، و 377 برشاء السلع من قبل اإلدارة خالل عام 2018

الجدول 3.45 معلومات املناقصة

مثن املناقصة 
)لرية تركية(

التكاليف التقريبية
)لرية تركية(

عدد املناقصات  نوع املناقصة 

801.254.226 923.306.888 179 سلعة

726.534.190 876.578.558 105 خدمات

56.685.000 53.021.562 3 استشارات

4.732.911.745 5.823.534.389 49  بناء

6.317.385.161 7.676.441.397 336 املجموع

22/D, 22/C, 22/B, 22/A, قامت اإلدارة برشاء ما يبلغ مجموعه 

 869 عدداً يف نطاق. وقد بلغ مجموع التكاليف 88.426.531 لرية

.تركية، بينام بلغت كلفة املرشوع 81.816.417 لرية تركية

خالل عام 2018
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الجدول 3.50 مستودعاتنا واملساحات املستخدمة منها

املساحات املستخدمة )م²( نوع املستودع اسم املستودع

13.050
مستودع مغلق  مركز الدعم اللوجستي

منطقة التخزين

15.000
مستودع مفتوح  مركز الدعم اللوجستي

منطقة التخزين

3.000
مستودع مغلق  جناح إدارة النفايات يف باشا

كوي

5.000
مستودع مفتوح  منطقة تخزين النفايات

املؤقتة يف باشا كوي

36.050 املجموع

 مستودعات 
مركز إسيك

   3.2.4.5.2 املخزونات وأنشطة التخزين

 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

١(املستودعات و ساحات اإلستخدام الحالية 

 تدير مؤسستنا، مركز الدعم اللوجستي املوجود يف مقر املديرية العامة مبساحة

 مغلقة تقدر بـ 16.050 م ³ ومساحة تخزين مفتوحة تقدر بـ 20.000 م³. وتبلغ

 املساحة اإلجاملية 36.050 م³. ويتضمن الجدول التايل تفاضيل اسامء و ميادين

:استخدام املستودعات

د(أنشطة الرصف يف مستوى الصفر

 تم توزيع أوعية جمع الرصف املصنوعة من البالستيك و البويل إيثيلني، وعلب و 

 وحدات اعادة التدوير إىل جميع وحدات اإلدارة بعد تصميمها وتوفريها، بغرض

 التوعية التي تقول " مرشوع مياه الرصف مبستوى الصفر" وانتشار تراث تقييم

.مياه الرصف وفصلها عن مصدر الرصف

 وقد قدمت اإلدارة دورات تدريبية ملسؤويل الرصف عن 218 وحدة، من بني 

 القادرين عىل فصل مياه الرصف وهي ال زالت يف منبعها بحيث تناولت موضوع

، إدارة الرصف من خالل العروض التقدميية التي أعدها أحمد قازان من

  و الربفسور. سنان بيلجييل، و الربفسور. بستامي أوز كايا من جامعة يلدز 

.التقنية لطرح هذه املشكلة

 إلدارة الرصف لتسيري تواصل املوظفني وجميع امللتحقني بالوحدة يف كيان إدارة  

.إسيك فيام يتعلق مبوضوع إدارة الرصف

 ومل تصدر أي قرار مخالفة يف حق اإلدارة بعد مرورها من الرقابة 1 عرب نظام 

ISO 9001:2015 ونظام إدارة الجودة ISO 14001:2015 إدارة البيئة

"مرشوع جمع الزيوت النباتية املستعملة " اعادة تدوير ما استخدمته

 يتسبب 1 لرت من الزيوت النباتية املستخدمة يف تلويث 1 مليون لرت ماء. كام

 يتسبب يف موت األسامك و الكائنات الحية األخرى عن طريق منعها إلنتقال

 األوكسجني إىل املاء بسبب تحولها إىل طبقة تعتيل سطح املياه التي تصل إليه

 عرب املياه الجارية والبحريات و البحار. وقد ابتدأت اإلدارة يف حملة لجمع الزيوت

 املستخدمة مقابل تقديم هدايا تحت عنوان " " اعادة تدوير ما استخدمته"

 لتشجيع املوظفني عىل جلب الزيوت النباتية املستخدمة يف منازلهم إىل اإلدارة،

 بغرض نرش وعي التقليل من نفاية الزيوت املستخدمة إىل مستوى الصفر،

 من خالل التنويه باألرضار التي ال تتالىف يف البيئات املستقبلة واملجاري، بحيث

تتسبب يف تلوث مياه رصف املنازل بنسبة 25%

İSTAŞ

(185 2845/ATIK) كام تم فتح خط الواتساب
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3.2.4.6 إدارة املمتلكات العقارية
 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

3.2.4.6.1 أنشطة نزع امللكية
ً ا  استملكت إدارتنا مساحة إجاملية قدرها 851.883 م³ يف عام 2018 ودفعت مثن

.بلغ مجموعه 337.896.078 لرية تركية

الجدول 3.51 أنشطة التأميم 

 معدل 
 الساحة

)5(

 ميدان
التأميم

)م³(

 معدل 
الثمن
) %(

اجاميل الثمن
)لرية تركية(

نوع التأميم 

19,24 163.896 11,15 37.666.760 املادة 8

64,66 550.810 44,34 149.839.429
 تسجيل و تحديد 

مثن املادة 10

8,01 68.254 7,33 24.767.626 تناول التأميم 

8,09 68.923 37,18 125.622.263 املادة 30 

100 851.883 100 337.896.078 املجموع

الرسم البياين 3.17 مصاريف التأميم املتحققة وفقاً لألعوام
)حسب معامل شهادة عام 2018(

الرسم البياين 3.18 مساحات التأميم وفقاً لألعوام
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3.2.4.6.2 أنشطة القياس و الخرائط
.متت الرقابة عىل املرشوع النهايئ ل231 من أعامل مياه األمطار و مياه الرصف 

 متت الرقابة عىل املرشوع النهايئ ل 265 أعامل خطوط شبكة وإسالة مياه 

.الرشب

 تم رشاء 475 خريطة من قبل الوحدات اإلدارية، كام تم قياس أعامل التنسيق و 

.تحديد مسافة اإلرتفاع و املسح من خالل الوثائق

 تم قياس 4.905 مدخنة مياه الرصف، و 9.530 مدخنة مياه األمطار، و مختلف 

.الخرائط

من خالل اقالع أنتجت صور متعامدة مستحدثة ملساحة تبلغ 2.600

.الطائرات بدون طيار 280 مرة 

.متت اإلجابة عىل 1.217 وثيقة يف نطاق دراسات حامية األحواض من التلوث 

.و أجريت 568 دراسة أرايض 

3.2.4.6.3 أنشطة نظام املعلومات الجغرافية
أ( مداخل املسح

.دراسات تحديث ومداخل بيانات مياه األمطار – مياه الرصف

 تم الدخول إىل نظام بيانات مياه األمطار التي تبلغ 506 كم، ومياه الرصف

 التي تبلغ 592 كم من خالل املرشوع الناتج عن 261 عمالً خاصاً مبنشآت مياه

 األمطار/الرصف يف عام 2018. وقد بلغ مجموع مسافة شبكة مياه الرصف 16.394

.كم، بينام بلغ مجموع مسافة شبكة مياه األمطار 4.352 كم

هكتار
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 3.2.4.7 إدارة مباين الخدمة
.يتم تنفيذ جميع األنشطة املتعلقة باملشاريع، والبناء وتشغيل املباين الخدمية ضمن نطاق إدارتنا

 يف هذا املجال يتم إعداد مرشوعات مثل املشاريع األولية والنهائية والتطبيقية ونهاية العمل واملشاريع التفصيلية والوثائق املامثلة ، ويتم إعداد مشاريع املباين

الخدمية واملخازن والخدمات األخرى املستخدمة ، ويتم اإلنتاج وفًقا للمرشوع ، ويتم تشغيل مباين الخدمات ويتم إجراء إصالحات الصيانة يف فرتات معينة

3.2.4.7.1 تشييد مباين الخدمات  
أ(مباين الخدمات التي ال زالت تُشيد

   الجدول 3.52 أعامل مشاريع مباين الخدمات

العدد مشاريع بناء الخدمات

13  عدد مشاريع مباين الخدمات املنجزة

6 عدد مشاريع مباين الخدمات املستمرة

2 عدد مشاريع مباين الخدمات الثابتة 

2 عدد مشاريع مباين الخدمات امليكانيكية 

2 عدد مشاريع مباين الخدمات الكهربائية 

2  عدد مشاريع أعامل مباين الخدمات املعامرية

 تشييد مستودعات
 و ورش يف املنطقة

األوروبية

تاريخ اإلبتداء : 13 يونيو 2016

تاريخ اإلنتهاء: 12 يناير 2020

تكلفة املرشوع: 18.230.000 لرية تركية

 مضمون العمل: انشاء مبنى خدمات تابعة لرئاسة دائرة التوزيع

 و النقل املياه واملجاري، و ورش اللحام، و طرق ربط املنشآت،

.و أعامل تنظيم البيئة و ساحة موقف سيارات الخدمة

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: لضامن إدارة املوقع واإلرشاف عىل

 خدمات البنية التحتية يف جميع املرافق العاملة، املحافظة

 عىل جميع آالت العمل املوجودة يف املديرية الرئيسية لشبكة

 القنوات و املديرية الرئيسية لتوزيع املياه و إصالها، و يف

 نفس الوقت رسم خطة أعامل املوظفيني يف نفس أبنية هذه

 املديريات، القيام بالحلول الوظيفية األمثل، توفري الرضا لحده

 األقىص لدا العامل، يف نطاق خدمة السمعة التي متثل مظهر

 مؤسستنا، هناك موقف للسيارات بسعة 143 مركبة ملبنى

الخدمات واملركبات املنترشة حالياً يف جميع أنحاء الحرم
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تاريخ اإلبتداء: 24 نوفمرب 2016

تاريخ اإلنتهاء: 27 فرباير 2020

تكلفة املرشوع: 19.567.500  لرية تركية

 تشييد مباين خدمات
 إسيك يف الجانب

)األورويب )7  مضمون العمل: تنظيم مبنى وبيئة خدمات أسنالر

 الفوائد التي سيوفره املرشوع :  توفري خدمة جيدة للمواطنني

 املقيمني يف املنطقة للحصول عىل خدمة فعالة بطريقة

 أرسع وأكرث راحة ومناسبة لظروف اليوم والعمل عىل تحسني

هويتنا اإلدارية

تاريخ اإلبتداء: 06 أغسطس 2018

تاريخ اإلنتهاء: 13 أكتوبر 2020

تكلفة املرشوع: 16.968.000 لرية تركية

 تشييد مباين خدمات
 إسيك يف املنطقة
)األوروبية )1

 مضمون العمل: تشييد مبنى خدمات زيتني بورنو وتنظيم

.خدمات البيئة املجاورة

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: تقديم خدمات أكرث جودة و

 أكرث رسعة وراحة بطريقة تتامىش مع ظروف العرص إىل

 املواطنني املقيمني يف املنطقة، يف سبيل توفري خدمات

 فعالة يف املنطقة. إىل جانب انشاء مباين خدمات بغرض

.تطوير الهوية التأسيسية للرشكة



148
تقرير الفعاليات السنوي 2018

تاريخ اإلبتداء   : 07 مارس 2018

تاريخ اإلنتهاء    : 06 مارس 2020

تكلفة املرشوع: 13.998.333 لرية تركية

 مضمون العمل: انشاء 7 مستودعات يف مختلف املناطق و

 املناطق السكنية الخاصة باإلدارة، ومبنى جاهز للخدمات

 (باي كوز)، ومنشأتني تحويل، و4 مباين األمن، وأعامل

.انشاء حوائط اإلحاطة

 الفوائد التي سيوفره املرشوع: تقديم خدمات أكرث جودة و

 أكرث رسعة وراحة بطريقة تتامىش مع ظروف العرص إىل

 املواطنني املقيمني يف املنطقة، وانشاء املباين املذكورة

 بغرض تطوير الهوية التأسيسية للرشكة. وانشاء

 املستودعات الخاصة باملواد يف مختلف املناطق يف

 عموم اسطنبول، لتسهيل اإلرسالية إىل املنطقة املصنعة

 بأقىص رسعة، وتخزين آمن للمواد املستخدمة يف خطوط

.الكهرباء وخطوط النقل يف ظل ظروف مالمئة

 تشييد مباين خدمات
 إسيك يف املنطقة

اآلسيوية 1
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 الجدول 3.54 توزيع توفري الكهرباء املستهلك

  املقدار
kwh/السنة 

نوع التوفري

1.333.387.579 الكهرباء املبتاع 

122.792.372
  الكهرباء املنتج يف محطات توليد الكهرباء (التوليد

املشرتك)

 الطاقة الشمسية 1.202.342

1.457.382.293 املجموع

الجدول 3.55 استهالك الطاقة الكهربائية

 مثن الطاقة
)لرية تركية(

الطاقة املستهلكة
(kwh)السنة/

اسم الوحدة 

418.617.767 928.861.823,20 مراكز ضخ املياه ومياه الرصف 

96.980.515 219.752.651 محطات تحلية املياه 

76.829.973 290.427.431 محطات تحلية مياه الرصف 

9.228.712 18.340.388 املباين اإلدارية واملحطات األخرى 

601.656.967 1.457.382.293 املجموع العام 

3.2.4.8.إدارة الطاقة 
 يتم تطوير سياسات الطاقة لالستخدام الفعال للطاقة املستهلكة من خالل

 العمل يف مجال كفاءة استخدامها يف مباين الخدمات واملرافق واملركبات العائدة

.ملؤسستنا

 

 3.2.4.8.1.اسنهالك الطاقة
 حددت اإلدارة مبالغ رصف الكهرباء و الطاقة الكهربائية املستهلكة خالل 5 

 سنوات يف الجدول التايل. وبلغت مثن رصف الكهرباء 601.656.968 لرية تركية،

 للطاقة الكهربائية والكهرباء املستهلكة خالل عام 2018 مبقدار 1.457.382.293

. كيلو واط

أ(توزيع توفري الكهرباء املستهلك

ب( استهالك الطاقة الكهربائية

 حددت اإلدارة القيم املتعلقة باستهالك الكهرباء يف املباين اإلدارية ومحطات

 تحلية مياه الرصف، ومحطات تحلية املياه، ومراكز الضخ التابعة لإلدارة يف

:الجدول اآليت

ج( استهالك طاقة الغاز الطبيعي

 تتوفر أرقام استهالك الغاز الطبيعي للمؤسسة عىل مدى السنوات الخمس

 املاضية يف الرسم البياين أدناه. طاقة الغاز الطبيعي املستهلكة يف عام 2018 تبلغ

.52.6 مليون م³

 وقد حددت اإلدارة مثن استهالك الغاز الطبيعي التي قامن بسدها خالل 5

 سنوات األخرية يف الجدول التايل. بحيث بلغ مثن الغاز الطبيعي املستهلك خالل

عام 2018   72.28 مليون لرية تركية

الرسم البيان 3.21 رسم بياين إلستهالك الغاز الطبيعي وفقاً لألعوام

الرسم البياين 3.22 الرسم البياين لثمن استهالك الغاز الطبيعي وفقاً لألعوام
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الجدول 3.53 استهالك الطاقة وفقاً لألعوام 

مثن رصف الكهرباء
)لرية تركية(

 الطاقة املستهلكة
(kwh)السنة/

األعوام

361.514.461 1.264.108.741 2014

354.048.653 1.105.685.826 2015

350.671.506 1.221.420.187 2016

402.972.111 1.389.120.983 2017

601.656.968 1.457.382.293 2018
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 الجدول 3.56 كمية الكهرباء و الغاز الحيوي املنتج يف محطة معالجة مياه  

الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة

 الطاقة املولدة

(kwh)السنة/

الغاز الحيوي املولد 
)م³/السنة(

اسم املحطة 

34.297.600 4.776.403
 محطة أتا كوي  ملعالجة مياه 

 الرصف البيولوجية املتقدمة

35.013.337 4.790.252
 محطة أمربايل ملعالجة مياه 

الرصف البيولوجية املتقدمة

32.478.300 3.754.897
 محطة طوزال ملعالجة مياه 

الرصف البيولوجية املتقدمة

21.003.135 0
 محطة باشا كوي ملعالجة مياه  

الرصف البيولوجية املتقدمة

122.792.372 13.321.552 املجموع

الجدول 3.57 الطاقة الشمسية املتولدة 

 الطاقة الشمسية املتولدة
(kwh)السنة/

األعوام

214.438 2017

1.202.342 2018

3.2.4.8.2 توليد الطاقة. 

 ١( كمية الكهرباء و الغاز الحيوي املنتج يف محطة تحلية مياه 

  الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة

 بلغ إجاميل الغاز الحيوي الذي تم إنتاجه يف محطات معالجة مياه الرصف

 الصحي البيولوجية املتقدمة يف أتاكوي، وأمباريل، وتوزال، وباشا كوي 13.339.470

.م³، والكهرباء 123.367.489 كيلوواط

ب(مشاريع الطاقة الشمسية

 تهدف اسطنبول للمياه والرصف الصحي (إسيك) بخطتها لعام 2020-2016

 إىل "املساهمة املستدامة يف البيئة" و "إدارة املوارد بفعالية وكفاءة"، ويف نطاق

 جهودنا للحصول عىل الطاقة التي تحتاج إليها إدارتنا من مصادر الطاقة

 املتجددة الصديقة للبيئة، نسعى للحصول عىل الطاقة الكهربائية باالستفادة

من الطاقة الشمسية

 يوضح الرسم البياين استهالك الوقود الذي حققته مؤسستنا خالل الخمس

.سنوات املاضية. يف عام 2018، بلغ إجاميل استهالك الوقود 2.869.733 لرت

الرسم البياين 3.23 الرسم البياين لثمن استهالك الوقود السائل وفقاً لألعوام

رت
ل

 تأسيس عامود نظام
كهروضويئ

GES

تاريخ اإلتفاقية: 24.12.2018

انتهاء اإلتفاقية: 22.02.2019

كلفة المشروع  : 66.600 ليرة تركية

 محطة لتوليد الطاقة املستخدمة يف حال زيادة التكاليف

 لرشاء طاقة شبكة توزيع أو استحالته. تم تسليم مقر العمل

.والرشوع يف العمل



151

بالفعالياتIII- املعلومات والتقيامت املتعلقة

تاريخ اإلتفاقية      : 17.10.2016

تاريخ انتهاء العمل: 15.04.2019

كلفة املرشوع        : 775.500 يورو

.تم تسليم مقر العمل والرشوع يف العمل
تاريخ اإلتفاقية: 10.09.2018

كلفة املرشوع  : 14.890.000 لرية تركية

 محطة  إييك تليل
  الطاقة الشمسية
FSM 1,2 mWp

 أنشأت محطة إييك تليل فاتح سلطان محمد خان، محطة

 الطاقة الشمسية القادرة عىل توليد 1.6 مليون كيلو واط يف

 السنة، و التي تعادل استهالك كهرباء محطات إييك تليل فاتح

 سلطان محمد خان بنسبة %8، عىل خزانات املياه. وقد تم

انجاز العمل وال زالت يف مرحلة التشغيل
تاريخ الرشوع يف العمل : 23.10.2017

تاريخ انتهاء اعامل البناء: 03.08.2018

تاريخ انتهاء اعامل التشغيل: 05.04.2019

 كلفة املرشوع                       : 4.900.000 لرية تركية

يتضمن أعامل تشغيل YGES املحتوية عىل اللوحات

 الكهروضوئية بقوة 240 كيلو واط عىل البحرية (أنشأت 

 عىل الرب بغرض مقايسة الجزء البالغ قوته 30 كيلو واط)،

 ملدة سنتني، و ادخالها يف الدارة، وربطها باملحول، و تركيبها

 وانشائها، وتوفري املعدات الالزمة لها، و الخصائص الفنية

 الالزمة، لدى محطة بويوك تشكامجا" أعامل تأسيس وتشغيل

 ومتابعة محطة الطاقة الشمسية بطريقة علمية" الذي يبلغ

 مجموعه 240 كيلو واط، منه 30 كيلو واط بري، و 210 كيلو

 واط عائم يف بحرية بويوك تشكامجا. ولهذا الغرض، تعترب

 هذه الدراسة مرشوع بحث – تطوير بحيث تتضمن تحديد

 التي ستؤسس عىل GES الخصائص واملساوئ الخاصة ب

 سطح املاء، ومتابعهتا و تدقيق الفحوص و اعداد التقارير

.الخاصة بها خالل 1 سنة

YGES
 مرشوع بحث

 تطوير محطة بويوك 
 تشكامجا الشمسية

العامئة 250 كيلو واط

 تأسيس
 يبلغ مجموعه 2.7

MWp، 1 ،جهاز تقفي 
 11 محطات و 7

مستودعات

GES
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3.2.4.9.2.نظام قياس النشاط البكتريي
2018

 ا(ملستند عىل قياس رسعة استهالك األوكسجني يف أنظمة الطني الفعالة ) جهاز 

.)قياس األوكسجني املحيل

 تعريف املرشوع:  إن الهدف من هذه الدراسة هو تكوير جهاز قياس التنفس

 الصناعي القادر عىل قياس رسعة استهالك األوكسجني من خالل استخدامها يف

 ميادين بيوتكنولوجية بيئية تتضمن تتضمن مواضيع البحث األولية و الحائزة

 عىل الخصائص التقنية املتقدمة بقدرات محلية ، من خالل اإلستفادة من

 التقنيات و املفاهيم املبتكرة لدى هذا املرشوع الذي تم تصمميه يف إطار تعاون

 متعدد التخصصات مع األخذ بعني اإلعتبار احتياجات وأولويات تقييم األداء و

 تصميم محطات معالجة مياه الرصف الصحي يف البالد

.

 توضيحات تتعلق باملرشوع: سيتم تطوير جهاز استشعار سهل اإلستعامل والحملن

 بإمكانه قياس رسعة األوكسجني املستخدم بكرثة يف الساحة العاملية لدى دراسات

 السمية/التثبيط والقدرة عىل الزيادة الحيوية املستندة عىل أساس قياس

.األوكسجني

٢( مرشوع روبوت تصوير القنوات 

 تعريف املرشوع: هي عبارة عن تصنيع و تصميع و تصميم روبوتات منوذجية

.ميكنها ارسال مقاطع فيديو فورية إىل املشغل، مع قدرتها عىل الحركة

نجز املرشوع من خالل ارشاف فريق العمل  توضيحات تتعلق باملرشوع:  سيُ

 الذي ستُحدده اإلدارة. وسيتم العمل مع فريق املرشوع بقدر اإلمكان من بداية

 املنتج إىل النهاية، وتدريب فريق املرشوع يف شأن التصنيع و الرتكيب الصناعي،

.والتصميم الصناعي، واملدخرات، واملعلومات الخاصة بالرشكة الراعية

 وسيتم تقديم  جميع الربمجيات و الرموز واملعلومات املتعلقة بالتصنيع  و

 التصميم الصناعي للربوت إىل األفراد التي ستحددهم اإلدارة . وستتم الرشاكة يف

.براءة اإلخرتاع بنسبة 50 %  من خالل املعلومات التي ستحوز عليها

3.2.4.9.أنشطة البحث – التطوير
 يتم إجراء متابعة التطورات املتعلقة بتكنولوجيات املياه والرصف الصحي 

 ويجري أيضا دراسات بالتعاون والتنسيق مع الوحدات واملؤسسات ذات الصلة

 يف تركيا والخارج ضمن نطاق الحصول عىل التكنولوجيا الجديدة. تواصل

 التكنولوجيا املحلية واإلنتاج العمل مع الخرباء واملؤسسات ضمن الجامعات

 و مجاالت الصناعة.و يتم تقييم املشاريع املقدمة من قبل أشخاص عمليني

.وقوانني مبا يتامىش مع رؤية ورسالة إدارتنا

 3.2.4.9.1 مشاريع البحث – التطوير املنجزة يف عام
2018

 أ( مرشوع البحث عن تأثريات املنتجات التي تحد من التبخر والتي تنتج
 من خالل استخدام التقنية املحليةـ عىل الحياة اإليكولوجية والتبخر وإعادة

التأهيل

 تعريف املرشوع: يستهدف املرشوع البحث عن تأثريات املنتجات املحلية التي

 تحد من التبخر والتي تنتج من خالل استخدام التقنية املحليةـ عىل الحياة

 اإليكولوجية والتبخر وإعادة التأهيل، والدراسات املختربية التي تتناول دراسات

.تطوير املنتجات من قبل الجامعة

 توضيحات تتعلق املرشوع: تم تحديد عدم وجود أي تأثري سلبي للمنتج عىل الكائنات

 الحية و جودة املياه، بعد اجراء تطبيقات املنتج بجرعات تزيد يف نطاق املرشوع

.من خالل الدراسات

 النتيجة: تم اثبات حد املنتج املطبق عليه يف املرشوع من التبخر بنسبة 35%،

.وعدم تسببها يف الحاق أي رضر بالبيئة

 ب(اجراء الدراسات الالزمة لدعم إلنتاج املعدات و املواد املستخدمة يف تطبيق

CIPP من قبل الرشكات املحلية

 تعريف املرشوع: التخفيض من تكاليف اإلستثامر املتولدة من اإلسترياد بسبب عدم

(CIPP) انتاج البالد حالياً للمواد التقنية

 لتكوين بطانة من خالل املعالجة فوق البنفسجية واملستخدمة بغرض اعادة

 تأهيل خطوط األنابيب التالفة و املترضرة ضمن إطار خدمات اإلدارة وتجديها

 وتصليحها بواسطة التقنية املجردة من الحفر يف حال استحالة الحفر املفتوح،

.وتقييم ميزانية اإلدارة بطريقة أكرث فعالية وانتاجية يف هذا السياق

 توضيحات تتعلق باملرشوع: تتضمن هذه الدراسة اعداد منتجات لعينات وتطوير

CIPP يف سبيل تحقيق الهدف إلنتاج مواد CIPP مواد و البحث عن صمغ مواد

 بواسطة اإلمكانات املحلية، وتكوين بطانة  من خالل املعالجة باألشعة فوق

 البنفسجية واملستخدمة بغرض اعادة تأهيل خطوط األنابيب التالفة و املترضرة

 ضمن إطار خدمات اإلدارة وتجدديها وتصليحها بواسطة التقنية املجردة من

 الحفر يف حال استحالة الحفر املفتوح، وتقييم ميزانية اإلدارة بطريقة أكرث

.فعالية وانتاجية
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ج( تطوير العمليات املبتكرة عند توليد الطاقة املتجددة

 تعريف املرشوع: متكن مرشوع " تطوير املكابس املبتكرة عند توليد الطاقة

 املتجددة"  من الحيازة عىل حق الحصول عىل هبة من قبل وكالة اسطنبول

 "للنهضة والتي أعدت يف إطار " برنامج اسطنبول للدعم املايل املبدع و املبتكر

 املرموز بالطلب

 توضيحات تتعلق باملرشوع: ستتعاون إدارة إسطنبول للمجاري واملياه مع جامعة

 اسطنبول التقنية إلنجاز املرشوع.  وتطوير عمليات معالجة املياه التي ميكن

 دمجها يف محطات معالجة مياه الرصف الصحي، والتقليل من اآلثار البيئية

 السلبية الناجمة عن محطة معالجة مياه الرصف الصحي إىل أدىن حد ممكن،

,مع توفري مصادر بديلة للطاقة املتجددة من خالل تقنيات تحلية املياه

 د(مرشوع تطوير وبحث عن النمذجة الرياضية لعمليات محطة تحلية مياه
الرشب

 تعريف املرشوع: هو عبارة عن التعبري عن كل عملية معالجة مياه الرشب بطريقة

 حسابية. بحيث ستحتوي املعدات املستخدمة يف العمليات و معلامت جودة

 املياه و العوامل البيئية عىل عبارات رياضية. وبعد التعبري عن كل عملية

 بطريقة حسابية، فسيتم تقييم أوضاع تأثر العمليات ببعضها البعض من خالل

أخذ الرسم البياين لتدفق ملعالجة بعني اإلعتبار

 توضيحات تتعلق باملرشوع: سيُجرى فحص للتأكد من مدى عمل كل عملية وفقاً

 لغرضها. وسيمكن التنبؤ مبصري املادة امللوثة التي تصل إىل محطة التحلية يف

نشأ. كام سيتم التنبؤ بظروف تشغيل  مدة قصرية من خالل النموذج الذي سيُ

 العملية من خالل الرتكيز عىل نتائج النموذج. وبالتايل، فسوف يسهم ذلك يف

 تشغيل محطة التحلية بفعالية أكرث ضد الظروف املتغرية، و تسهيل تشغيل

 املشغل. و ليس هناك أي دراسة منوذجية يف البالد تتناول هذه التفاصيل فيام

 يتعلق بتشغيل عمليات تحلية مياه الرشب, ومن املتوقع أن تكون هذه الدراسة

من ضمن الدراسات الرائدة، وتقدميها نظرة ثاقبة للمصمم ويف التصميم

 ه( التوحيد القيايس إلدارة مياه الرصف الصحي )التوصيف التجريبي ملحطة
)تحلية مياه الرصف الصحي املتقدمة و النمذجة يف ظل الظروف الديناميكية

 تعريف املرشوع: يستهدف هذا املرشوع تكوين معايري أساسية للتصميم توفر

 زيادة الفعالية من خالل تحويل املواصفات القياسية األوروبية يف الغالب إىل

 وضع متطابق مع الخصائص املحلية، واملستخدمة يف تصاميم محطات تحلية

مياه الرشب البيولوجية املتقدمية كمبدأ أسايس

 توضيحات تتعلق باملرشوع: يتم اجراء التوصيف التجريبي ملحطة تحلية مياه الرصف

 الصحي البيولوجية املتقدمة/ طوزال، ومحطة تحلية مياه الرصف الصحي

 البيولوجية املتقدمة /باشا كوي، ومحطة تحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية

املتقدمة /أتا كوي، ومحطة تحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة/

 أمربايل. كام سيتم فحص سلوكيات التبات وفقاً لذلك، باإلضافة إىل اجراء دراسات

.النمذجة الديناميكية إلبراز أداء املصنع

 ويف نهاية املرشوع ستخطو الخطو األوىل لتصاميم أكرث كفاءة من خالل إنشاء

 معامل تعكس خصائص مياه الرصف الصحي املحيل. كام سيُرتجم منوذج

 التصميم الدينامييك املفتوح للرموز إىل اللغة الرتكية، وستُستخدم مناذج

متاحةإلستخدام قسمنا كمدخالت إلستعامل وحدات اإلدارة املعنية

 3.2.4.9.3 مشاريع البحث – التطوير املنفذة عن
طريق انتاج األغشية املحلية

 أ(مرشوع البحث – التطوير لتطبيقات األغشية ذات قياسات منوذجية لزيادة

املياه

منشأة شيلة الفائق الرتشيح التجريبي أسست أنظمة أغشية UF ذات التدفق

 املتقاطع التجاري من جهة و GenUF تبلغ كل

  لإلنتاج املحيل من جهة اخرى، سعة مناسبة يف محطة شيلة لتحلية مياه الرشب

. 100 م³/اليوم

 محطة عمريل التجريبية  لتصفية املياه: أسست محطة تصفية ذات سعة 100

.م³/اليوم يف محطة أروهانيل ملعالجة مياه الرشب املوجود يف منطقة عمريل

 محطة باشا كوي التجريبية الفائقة الرتشيح: أسست أنظمة األغشية الرتشيحية

 لإلنتاج املحيل املشغل بالتزامن GenUF  التجارية املتقاطعة التدفق و اغشية

 مع بعضها البعض يف محطة باشا كوي ملعالجة مياه الرصف الصحي، بغرض

 البحث عن تقييم محطة معالجة مياه الرصف الصحي كمورد بديل للمياه للري

.وتبلغ سعته 100 م³/اليوم

 ب( مرشوع البحث مبقياس تجريبي إلعادة تدوير مياه الرصف املنزلية و

املعالجة لإلستخدام البرشي والري

 يهدف املرشوع إىل توفري جودة عالية إلسرتداد املياه بتكلفة منخفضة من

 خالل استخدام مرشحات األغشية إلستعادة مياه رصف املنزلية، وتطوير موارد

 بديلة للمياه بسبب نقص املوارد املائية، مع تحسني أنظمة تحلية املياه إلعادة

.تدويرها

 وتتم معالجة املياه املعالجة بطريقة بيولوجية متقدمة واملنضمة إىل النظام

 من مخرج حوض الرتسيب األخري ملحطة أمربيل لتحلية مياه الرصف الصحي

 البيولوجية املتقدمة، عن طريق التناضح العكيس و الرتشيح الفائق. كام

.صممت محطة  بسعة تبلغ 100 م³/اليوم

TR10/18/YMP/0162.
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 ج(مرشوع البحث و التطوير املتعلق بتطبيقات األغشية ذات قياسات تجريبية
لتحلية املياه

 مضمون العمل: يتضمن اجراء دراسات تصفية و ترشيح فائق ذات قياسات

 منوذجية عن طريق أنواع األغشية املختلفة لدى محطات مياه الرصف الصحي

 و املياه، للبحث عن مدى قابلية تطبيق تقنية األغشية التي تعترب من احدى

.أساليب املعالجة املتقدمة للمياه ومدى تأثريها عليها

 :الفوائد التي سيوفره املرشوع

 شوهد تحسينه لطعم ورائحة املاء، وقد أجريت تدقيقات خاصة بتكاليف

 الرتشيح الفائق و التصفية بقياس حقيقي، مع التقييم املرحلة بواسطة تقارير

 التقدم،بعد تأسيس " وحدة الرتشيح الفائق" محطتي شيلة و باشا كوي لتحلية

 مياه الرصف

.الصحي، و " وحدة التصفية" عند مخرج محطة أروهانيل يف منطقة عمريل

3.2.4.9.4 ورش عمل البحث والتطوير
 أنشأ مكتب التكنولوجيا املحلية من أجل تنفيذ أنشطة إدارتنا إلنتاج اآلالت

 واملعدات والتكنولوجيات التي تستخدمها اإلدارة يف قطاع املياه والرصف الصحي

..ذات اإلمكانيات الوطنية و لزيادة القدرة املحلية عىل اإلنتاج التكنولوجي

 دراسات ورش
 البحث –
التطوير

    الجدول 3.58 برامج ورش البحث والتطوير

عنوان الربنامج املتحدث

 جينات املقاومة للمضادات 

 الحيوية و التلوث البكتريي يف

.املياه السطحية وبحر مرمرة

الربفسورة. د. نوكات سيفري 

  خلية الوقود امليكروبية – النظم

الكهروكيميائية الحيوية
الربفسور. د. بستامي أوزكايا 

  إزالة الرائحة والطعم عند معالجة مياه

الرشب.
الربفسور. د. محمد تشكامكتيش 

 ميادين تطبيق وأجهزة التطوير يف

.مجال األلكرتوكيميايئ

 

 يعقوب جوملاز

 ((مؤسسة العلوم واألبحاث التقنية

 قسم العلوم)BİLGEMالرتكية – 

  مقارنة بني مؤرش قابلية التصفية وأداء

 املرشح عن طريق تحديد إمكانية تكوين

كرومات كنتيجة لألوزون.

 األستاذة املشاركة د. أليف صويار 

  تحديد األحكام الخاصة يف منهجية

 مرشوع سدود مياه الرشب وحالة حوض

بحرية سد كارتال كايا.

الربفسور. د. أردم جورجون 

  تحديد تدفق الترسب من األنابيب

بالطرق التجريبية.
األستاذ املشارك. د. محمد أوزجار 

.١(ورشة املنتجات املحلية يف قطاع املياه ومياه الرصف الصحي 

 تم تنظيم " دراسة املنتجات املحلية لدى قطاع املياه ومياه الرصف الصحي

 الثاين" بتاريخ 04 أبريل 2018 بغرض التقليل من اإلدمان الخارجي يف هذاالقطاع

 و انتاج التقنيات و املعدات واملواد املستخدمة يف قطاع املياه ومياه الرصف

 الصحي بالقدرات املحلية و القومية. كام تم قدمت جمعية رجال األعامل و

 الصناعيني املستقلني و غرفة اسطنبول التجارية، و غرفة اسطنبول الصناعية

.(دعمها للورش التي افتتحتها إدارة شؤون املياه واملجاري يف اسطنبول (إسيك

 الورشة: وقد شارك يف الورشة 556 زائراً مع  مفويض جمعية رجال األعامل و

 الصناعيني املستقلني و غرفة اسطنبول التجارية، و غرفة اسطنبول الصناعية

 ومندويب الرشكات العضوة لهذه املؤسسات، مع اداريي إدارات شؤون املياه و

 املجاري يف عموم البالد وبلدية اسطنبول واملؤسسات التابعة لها، و وزارة شؤون

.املياه والغابات، و وزارة العلوم و الصناعة و التقنية

 كام ألقى د. عيل جور الرئيس العام لجمعية رجال األعامل و الصناعيني

 املستقلني، وإلهان سويلو عضو املجلس التنفيذي للغرفة التجارية يف اسطنبول،

 و أردل بهتشوان رئيس الغرفة الصناعية يف اسطنبول، و فاتح توران املدير العام

 إلسيك، و مولد أويسال رئيس بلدية اسطنبول، و د. فاروق أوزلو ةوير العلوم و

 الصناعة و التقنية التابعة للجمهورية الرتكية يف خطاباً يف اإلفتتاح. وبعد انتهاء

 خطاب اإلفتتاح انتقلت الرشكات إىل األجواء القطاعية التي ستقدم فيها العروض

 التقدميية. كام قدمت 42 رشكة مختلفة من 3 قطاعات مختلفة عروضها

 التقدميية يف الكيميائيات – البالستيك – األلكرتونيات – الكهرباء – املكائن. ويف

 الجلسة الختامية التي تلت العروض التقدميية، قام كل مرشف بتقييم هذه

.العروض يف جلسته الخاصة وأعرب عن أفكاره حول القطاع
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 تطبيق اإلتصال
املستمر املحيل

 رشاء
 مركبات
محلية

ب(دراسات مكتب التقنية املحلية

 دراسات التوطني يف محطة أتاكوي لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة -

.تم رشاء  6 من منفاخ اإلنتاج املحيل و16 عدداً من الدوارق املنتجة محلياً *

.تم رشاء 40.000 عدداً من النارشات املنتجة محلياُ *

.تم تحويل جزء كبري من معدات وحدة خزانات الزيوت الحرارية و خزانات حرارة الرصف بعد املراوح إىل منتجات محلية *

تستخدم مضخات الطرد املركزي و مصفقات تجفيف الطني من املنتجات املحلية *

دراسات توطني محطة باشا كوي لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة -

.تم رشاء دورقاً من املنتجات املحلية *

.(تم توفري 1 مضخة بإنتاج محيل (2.340 م³/ه *

تم تجديد الوحدة املركزية لضخ املدخل من خالل القواطع العازلة للغاز من اإلنتاج املحيل *

.

محطة آغوا لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية املتقدمة -

.تم رشاء أغشية من املنتجات املحلية لإلدارة العملية *

.ارتفعت نسبة سعة الحديد املطاوع املستخدم كنارش و أغشية من اإلنتاج املحيل إىل 8.000 م³/اليوم *

.يستخدم نظام التهوية املصفقة ذات النارشات من اإلنتاج املحيل يف محطة كوتشوللو لتحلية مياه الرصف الصحي البيولوجية -

.تم رشاء 40 عدداً من أجهزة استشعار مبستوى هيدروستايت من انتاج محيل الستخدامها يف محطات التحلية -

.تم رشاء 27 وسيلة وماكينة عمل بحيث 10 منها من اإلنتاج املحيل، ورافعات شوكية 17 منها من انتاج تريك متاماً -

تم تطوير تطبيقات اإلتصال املستمر Hot – Tapping وقد أجرت معامالت الحصول عىل فروع من خطوط الشبكة

.من اإلنتاج املحيل يف خطوط اإلسالة والشبكة

 و تركيب صامم خط عىل خطوط الشبكة الحالية، دون أن تتسبب يف انقطاع املياه، وبناء عىل التقييامت التي اإلدارة، وتبديل صاممات الخط العاطل املوجود عىل  -

 خطوط الشبكة الحالية داخل حدود مدينة اسطنبول، باعتبارها إدارة تحقق ألول مرة مهمة الحصول عىل فرع وتركيب صامم بأسلوب اإلتصال املستمر بني جميع

 إدارات املياه يف تركيا. وبناء عىل هذه التطبيقات، فقد تخلص 3.6 مواطناً من املعانلة من انقطاع املياه أثناء اجراء العمليات، كام تم توفري 100.000 م³ من املياه من

.خالل اإلمتناع عن اخالئها نتيجة الصناعات الجارية

 كام تم تأمني 5 اعداد من مضخات اإلنتاج املحيل (64 م³/ه) ملحطة جردايل، دغريمان تشايري، كابا جوز، كروان رصاي و دوغان جييل ملعالجة مياه الرصف الصحي -

.البيولوجية



156
تقرير الفعاليات السنوي 2018

 كام أجريت مقابالت فردية مع مدراء اإلدارة حول أساليب املقابلة شبه املنظمة

 حول توقعاتهم من املرشوع، وحوكمة البحث والتطوير والتصورات اإلبتكارية

.وتوقعاتهم من البحث و التطوير واإلبتكار التي حاولوا الكشف عنها

 وقد تم انشاء ورشة عمل ليوم واحدة مبشاركة إداريي اإلدارة. كام شارك يف هذه

 الورشة 87 من املوظفني اإلداريني و الفنيني. وقد ظهرت 245 فكرة مرشوع

 بحيث قدمت األولوية إىل 53 منها. وتم تحديد تفاصيل 31  من املشاريع ذات

.األولوية

 وقد تم تحديد امليادين اإلبتكارية لخطة العمل اإلبتكاري و البحث و التطوير

 املتضمن إلسرتاتيجية الخطة اإلبتكارية والبحث و التطوير القصري و املتوسط و

 الطويل األجل إلسيك،  والغايات اإلبتكارية والبحث والتطوير التي تتناول هذه

امليادين، واألهداف، واألنشطة و املؤرشات

 3.2.4.10.3  دراسة الخطة اإلسرتاتيجية

 الخطة اإلسرتاتيجية الثالثة إلسيك 2020-2016 و تتألف من 7 غايات إسرتاتيجية 

 و 20 هدف إسرتاتيجي و 978 نشاط و مرشوع و 225 مؤرش. وتتبع برامج األداء

.الغايات و األهداف االسرتاتيجية ونشاط ومؤرشات السنة التابعة لها

3.2.4.10.4 دراسة برنامج األداء
 وقد تم إعداد برنامج األداء السنوي لعام 2018، الذي يشمل األنشطة والفعاليات

 الالزمة لتنفيذها متاشيا مع األهداف والغايات االسرتاتيجية لخطة اإلدارة

.االسرتاتيجية 2020-2016 و تلبيتا لحاجتها للموارد املالية

 برنامج األداء السنوي إلسيك عام 2019 يشمل عىل 7 غايات اسرتاتيجية، و 19

ا و 272 مؤرشات أداء ا، و 249 نشاطً ا اسرتاتيجيً .هدفً

 باإلضافة إىل ذلك، عقدت املديريات برنامج متابعة األداء السنوي لعام 2018 عىل

 .مدار ثالثة أشهر

 وتم تحضري تقرير تقييم األداء لنهاية

.السنة للمؤسسة و األقسام

 متت متابعة نتائج تنفيذ برنامج األداء

 السنوي لعام 2017 مبا مجموعه 272

.مؤرشا عىل مستوى اإلدارة

 3.2.4.10 أنشطة تطوير الخدمات و اإلدارة
اإلسرتاتيجية

 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

 يتم تنفيذ أعامل إدارة املخاطر والعمليات ويتم تطوير نظام التوصية الداخلية.

 وكام تنفذ أعامل توثيق معايري الجودة من خالل دراسات إدارة الجودة الشاملة،

.ويتم رصد مسابقات وجوائز املؤسسات الوطنية والدولية

3.2.4.10.1  دراسة الخطة الرئيسية
 تستهدف هذه الخطة تحديد سياسة إدارة األعامل و اإلستثامرات ووضع خطة

 ملرحلة قصرية ومتوسطة وطويلة لإلدارة من خالل اإلستمرار يف اجراء دراسات

.اعداد الخطط الرئيسية الجديدة ملجاري مياه الرشب

 مع خطة مياه الرشب والرصف الصحي الرئيسية، سيتم تنفيذ خدمات مياه

 الرشب ومياه الرصف الصحي و مياه األمطار بصورة مستدامة من الناحية

 البيئية واملالية واملؤسساتية حتى عام 2053 ؛ ضمن سياسة التخطيط واالستثامر

.واإلدارة عىل املدى القصري واملتوسط والطويل

 ستبدأ خطة مياه الرشب والرصف الصحي الرئيسية، التي هي يف مرحلة 

.املناقصة، يف 2018

 3.2.4.10.2 مرشوع إسيك للبحث – التطوير واعداد
الخطط اإلبتكارية

 قامت اإلدارة بإعداد مرشوع البحث – التطوير واعداد الخطة اإلبتكارية يف

 سبيل دعم احياء املشاريع املبرتكة من خالل تطويرها، و نرش وتكوين الوعي و

 الثقاية و اإلستيعاب اإلبتكاري املتزامن مع البحث و التطوير يف كيان اإلدارة، إىل

 جانب تنمية الحلول اإلبتكارية التي ترفع من قدر ورسعة الخدمات، فضالً عن

 .زيادة جودتها

 وقد تم تحليل وضع اإلدارة الحالية يف نطاق املرشوع. وقدمت اإلدارة دورات

 تدريبية تحت عناوين ابتكارية تتضمن البحث والتطوير ملدة 3 أيام كاملة

.لفريق املرشوع، و 1 ويوماً كامالً أل 304 شخص من املوظفني  واإلداريني

كام تم اعداد تقارير İnovasyon Bencmarking الوطنية

 بعد تدقيق الدراسات اإلبتكارية و البحث – التطوير من خالل الجوالت التقنية

إىل مراكز Tofaş و Panasonic Viko, Farplas, Turbosan, Arçelik يف شأن

.اإلدارة اإلبتكارية والبحث – التطوير

 عن تحديد العالمات التجارية Bencmarking باإلضافة إىل اعداد تقارير دولية

 عن طريق البحث يف املنشورات املتعلقة بأنشطة البحث و التطوير واإلبتكار

 التي تقوم بها إدارات املياه والرصف الصحي يف أمسرتدام و سيول و نيويورك و

.لندن وباريس. مع فحصها من حيث البحث و التطوير و اإلبتكار

 وقد حاولت استنتاج منهج البحث – التطوير و اإلبتكارية الخاصة للمؤسسة
.من خالل تطبيق استبيان عىل 40 شخص تقريباً

والبحث – التطوير
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 كام تتابع خطط التحرك ملنع نشوء املخاطر واملخاطر التاسيسية التي قد تظهر

.خالل عام 2018

 3.2.4.10.6 دراسات إدارة مرحلة إسيك

 يتم متابعة 297 مرحلة موجودة ضمن اعامل إسيك و املعامالت. كام كونت

 خرائط خاصة مبراحل املعامالت و األعامل الجديدة من خالل تحديث املراحل

 املتغرية و متابعة املراحل خالل العام. وهناك 16 من املراحل املستحدثة/املكونة

.من جديد

 3.2.4.10.7 مرشوع نظام اإلدارة اإلسرتاتيجية
 املتكاملة إلسيك

 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

 نظام اإلدارة اإلسرتاتيجية املتكاملة والعنارص األساسية لإلدارة اإلسرتاتيجية، 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 

 كام يستهدف إنشاء نظام إدارة متكامل ميّكن أنظمة إدارة العمليات 

 من التواصل مع بعضها البعض، إلظهار التغيريات أو إدخال البيانات يف أي نظام

.عرب اإلنرتنت، ومنع تكرار إدخال البيانات وفقدان الوقت والجهد

 بدأت الدراسات األولية والتحليلية يف عام 2017. بحيث اجريت التدقيقات،

وبحوث السوق و

 دراسات األنظمة الحالية التحليلية بناء عىل النظام يف عام 2018، لتأسيسها و

.افتتاحها لإلستخدام يف عام 2020

 3.2.4.10.8 مرشوع نظام املعلومات اإلحصائية
إلسيك

 وضعت اإلدارة خططاً إلعداد التقارير السنوية و الشهرية، والتي تصدر كل 3

 شهور، والتي تصدر كل 6 أشهر، و التي تصدر كل 9 أشهر ونرشها و توزيعها،

 وانتاج اإلحصائيات الالزمة املتعلقة بالبيانات، وجمع وتقييم املعلومات و

.البيانات املطلوبة من املؤسسة

 كام تم تحديد قيمة احصائية ل 1.366 عدداً من بني عرشات اآلآلف من البيانات،

 وأجريت دراسات بناء عىل هذه البيانات. كام جمعت معلومات خاصة مبدى

 تكرر التقارير، و تحديث البيانات، و وحدة القياس، و الوحدة التي ترسل إليها و

 .الوحدة التي أخذت منها، واملصدر، وصحة البيانات لكل بيان عىل حدة

 3.2.4.10.9 دراسات إسيك يف شأن أهداف النهضة
املستدامة

 اعرتف رواد العامل بأهداف النهضة املستدامة لتوفري الرفاه املشرتك للبرشية

 والقضاء عىل الفقر بجميع جوانبه يف العامل حتى عام 2030، من خالل املشاركة

 يف املركز العام لألمم املتحدة بنيويوك يف التاريخ املوافق 25 – 27 سبتمرب 2015.

 وتشكل أهداف النهضة املستدامة التي ستكون املوجهة لتمويل و سياسة

UNDP (برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ) خالل 15 عاماً متتالياً بعد دخولها يف 

 حيز التنفيذ اعتباراً من شهر يناير لعام 2016، نداء كونياً لتأمني عيش البرشية

.بأجمعها تحت ظل الرخاء و السالم وحامية الكون، والقضاء عىل الفقر

 ومتارس اإلدارة أنشطتها يف شأن تطبيق أهداف النهضة املستدامة، وتحدد

 أهدافها و غاياتها نحو هذا املسار. وإليكم األهداف والغايات اإلسرتاتيجية

 املتضمنة ألهداف النهضة املستدامة يف الخطة اإلسرتاتيجية 2016 – 2020

:إلسيك

 3.2.4.10.5 مرشوع تحليل مخاطر إسيك التأسيسية
)İKRA(

،من أجل تقديم الدعم إلنشاء نظام الرقابة الداخلية لإلدارة

 جرد املخاطر وتحديد الفعاليات املتعلقة بالتحكم بهذه  

،املخاطر

 إعداد خطة عمل لتخفيف املخاطر / الوقاية بهدف الحد  

من املخاطر

 وقد تم مترير مرشوع تحليل املخاطر يف  مؤسسة  

(IKRA) إلنشاء نظام لرصد املخاطر وتقييمها.

 وقد تم تصنيف املخاطر حسب امليادين التي قد تؤثر عليها إىل أربع فئات

:رئيسية. وإليكم التوزيع العددي يف الجدول التايل حسب فئات املخاطر

الجدول 3.59 توزع املخاطر املؤسساتية

الكمية
)عدد(

نوع املخاطر

25 املخاطر التمويلية

238 املخاطر التشغيلية

164 املخاطر االسرتاتيجية

48 مخاطر التناسق

475 املجموع
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الجدول 3.60 عالقة أهداف النهضة املستدامة باألهداف اإلسرتاتيجية املتضمنة للخطة اإلسرتاتيجية 2016 2020- إلسيك

األهداف اإلسرتاتيجية املتضمنة للخطة اإلسرتاتيجية 6102 -0202 إلسيكهدف النهضة املستدامة

:الهدف 6 للنهضة املستدامة
الظروف الصحية و املياه النقية

. الهدف 7 للنهضة املستدامة: طاقة نقية يف متناول الجميع

الهدف 9 للنهضة املستدامة: اإلبتكارية و البنية التحتية

الهدف 11 للنهضة املستدامة:  مدينة وساحات مستدامة للعيش

الهدف 13 للنهضة املستدامة:  األعامل اإلقليمية

الهدف 14 للنهضة املستدامة:  الحياة يف املياه

الهدف 15 للنهضة املستدامة:  الحياة يف الرب

الغاية اإلسرتاتيجية 1: توفري دميومة تأمني املياه.
الهدف اإلسرتاتيجي 2.1: توفري مياه رشب صحية.

الهدف اإلسرتاتيجي 3 -1:اإلدارة الفعالة لينابيع املياه.

الغاية اإلسرتاتيجية 2: املشاركة يف البيئة املستدامة.
الهدف اإلسرتاتيجي 2-1: نرش نهضة املياه املعادة التدوير

الهدف اإلسرتاتيجي 2.2: املشاركة يف حامية سالمة البيئة و الصحة العامة.
الهدف اإلسرتاتيجي 2 -3: حامية أحواض املياه.

الغاية اإلسرتاتيجية 3: زيادة رضاء العمالء و تطوير الخدمة.
الهدف اإلسرتاتيجي 1.3: تكوير مستوى الخدمة.

الهدف اإلسرتاتيجي 3.3: الرتويج الفعال ملياه إسيك القابلة للرشب.
الهدف اإلسرتاتيجي 4.3: تأمني دميومة جودة وقابلية رشب املياه.

.الغاية اإلسرتاتيجية 2: املشاركة يف بيئة مستدامة
.الهدف اإلسرتاتيجي 2-5: زيادة استخدام الطاقة املتجددة

.الغاية اإلسرتاتيجية 3: زيادة رضاء العمالء و تطوير الخدمة
.الهدف اإلسرتاتيجي 3-2: تأمني دميومة الخدمة

.الغاية اإلسرتاتيجية 6: اإلدارة اإلنتاجية و الفعالة للموارد

.الغاية اإلسرتاتيجية 3: زيادة رضاء العمالء و تطوير الخدمة
.الهدف اإلسرتاتيجي 3-2: تأمني خدمة دامئة

.الغاية اإلسرتاتيجية 4: التحول إىل مؤسسة رائدة منفتحة للتكور و اإلبتكار

.الغاية اإلسرتاتيجية 5: تطوير وتعزيز التعاون العميل مع الرشكاء التأسيسيني
.الهدف اإلسرتاتيجي 5-1: تعزيز السعة التأسيسية و التعاون املبتكر

.الغاية اإلسرتاتيجية 6: استخدام املوارد بإنتاجية وفعالية
.الهدف اإلستارتيجي 6.3: التقليل من ترسب املياه

.الغاية اإلسرتاتيجية 1: تامني دميومة توفري املياه

.الغاية اإلسرتاتيجية 2: املشاركة يف انشاء البيئة مستدامة
.الهدف اإلسرتاتيجي 2.4: تأمني دميومة املنشآت التاريخية للمياه و حاميتها

.الغاية اإلسرتاتيجية 3: زيادة رضاء العمالء و تطوير الخدمة
.الهدف اإلسرتاتيجي 3.2: تأمني دميومة الخدمة

.الهدف اإلسرتاتيجي 3.4: تأمني دميومة الجودة وزيادة قابلية املياه للرشب

.الغاية اإلسرتاتيجية 1: تأمني دميومة توفري املاء
.الهدف اإلسرتاتيجي: 1.1: تطوير ينابيع املياه البديلة
.الهدف اإلسرتاتيجي 1.3: اإلدارة الفعالة لينابيع املياه

.الغاية اإلسرتاتيجية2: املشاركة يف انشاء البيئة مستدامة
.الهدف اإلسرتاتيجي 2.1: نرش استخدام املياه املعادة التدوير

.الهدف اإلسرتاتيجي 2.3: حامية أحواض املياه
.الهدف اإلسرتاتيجي 2.5: زيادة استعامل الطاقة املتجددة

.الغاية اإلسرتاتيجية 7: تطوير ادارة اإلتساق و اإلدارة الفعالة للمخاطر
.الهدف اإلسرتاتيجي 7-2: نرش مفهوم العمل املركز عىل املخاطر و اإلسرتاتيجية

.الغاية اإلسرتاتيجية 1: تأمني دميومة توفري املياه
.الهدف اإلسرتاتيجي 1 3- : اإلدارة الفعالة لينابيع املياه

.الغاية اإلسرتاتيجية 2: املشاركة يف انشاء البيئة مستدامة
.الهدف اإلسرتاتيجي 2-2: اإلسهام يف حامية سالمة البيئة والصحة العامة

.الهدف اإلسرتاتيجي 2-3: حامية األحواض

.الغاية اإلسرتاتيجية 1: تأمني دميومة توفري املياه
.الهدف اإلسرتاتيجي 1 3-: اإلدارة الفعالة لينابيع املياه

.الغاية اإلسرتاتيجية 2: املشاركة يف انشاء البيئة مستدامة
.الهدف اإلسرتاتيجي 2-2: اإلسهام يف حامية سالمة البيئة والصحة العامة

.الهدف اإلسرتاتيجي  2-4: حامية األحواض
.الهدف اإلسرتاتيجي 2-5: زيادة استخدام الطاقة املتجددة
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3.2.4.10.12 تطبيق كشاف إسيك
 من أجل الكشف عن األفكار الخفية التي ستسهم يف التطوير املؤسيس لإلدارة،

 ولتشجيع إنتاج األفكار الجديدة وتحقيق املشاريع مبا يتامىش مع رؤية املؤسسة

 الرائدة ذات الجودة العالية واملنفتحة للتطور املستمر بجودة عالية،، ومن

 أجل بناء وتسيري ونرش ومتابعة نظام توصيات داخيل، تم تنفيذ نظام املرشوع

 كّشـاف إسيك وأعامل البنية التحتية املعنية به. وقد تم عرض 119 من املشاريع

.إىل نظام داخيل مقرتح يف عام 2018

3.2.4.10.13 نظام مقرتحات املوظفني
 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"

 وذلك ألخذ أراء املوظفيني املبتكرة والتصحيحية والتنظيمية و تقييمها ما إذا

 كانت قابلة للتطبيق، ولجعل قرارات املوظفيني جزء من قرارات اإلدارة وتعزيز

.اإلحساس باالنتامء املؤسيس وتوفري القيمة والديناميكية للمؤسسة

 وقد منحت جوائز ل12 من املوظفني، و شهادة تقدير إىل 209 إلرسالهم

 مقرتحات إىل النظام، نتيجة التقييامت التي أجريت من قبل لجنة التقييم بعد

.ارسال 457 اقرتاحاً إىل نظام اإلقرتاح يف عام 2018

 3.2.4.10.14 مرشوع تقييم الكفاءات الرقمية
للموظفني ونضج رقمية الرشكات

 تم تدريب املوظفني واإلداريني يف املؤسسةعىل اإلدارة
 اإلسرتاتيجية الرقمية

 والتطور التأسييس، والخدمات الرقمية، واملعامرية التأسيسية، ومركز البيانات،

 و النظرة اإلسرتاتيجية إىل املدينة الذكية، والتشغيل – الصيانة، واملعامرية

 التأسيسية، إىل جانب اعداد بطاقات استبيان متنوعة عرب اإلنرتنت، و اجراء

 لقاءات شخصية مع 198 من موظفي معالجة العلوم، و موظفي تقييم الكفاءة

 الرقمية للموظفني و النضج الرقمي للرشكات املنفذة من قبل مؤسسة العلوم

 و األبحاث التقنية. كام تم تحديد امليادين القابلة للتحسني والقوية، وتحديد

 السعة الرقمية إلسيك، و ابتكارات موظفي معامالت إسيك يف إسيك للعلوم،

.نتيجة هذه الدراسة

 3.2.4.10.10 مرشوع منوذجي إلدارة جودة خدمات
إسيك

 يف نطاق قابلية ايصال املياه التي تتمتع بها  اسطنبول إىل سكانها، وبغرض

 تحديد املعايري القياسية ، وتحويل الخدمات املقدمة إىل خدمات ذات مواصفات

 قياسية، وتحسني النقاط ذات العالقة بالسكان، وزيادة رضاؤهم، والرفع من

 جودة خدمات املياه، وبالتايل تكوين األنظمة الالزمة لذلك، وتحقيق املفاهيم

 املتعلقة بخدمات املياه املستدامة، فضالً عن شؤون املياه و املجاري، وتحويلها

 إىل املسارات التي ستقام فيها أعامل املقاولني املامرسني أنشطتهم يف إطار

 مناقصات انشاء البنية التحتية و الصيانة، وتأمني أمن ساحة التعمري، وأمن

 الطريق وسالمة العمل، واتخاذ تدابري الحيطة الالزمة، والرقابة عىل مدى

 التطابق مع قواعد األمن و السالمة، فقد ابتدأ يف الرقابة مبوجب املعايري املحددة

.و النامذج اعتباراً من شهر مايو 2018

 كام حققت 98 عدداً من رقابات التطبيق املتحرك، و 377 موقعاً للويب، و 823

 من الرقابات املركزية للتسديد املفوض، و 352 من رقابات أمناء الرس، و 1.121

 من رقابات الفروع دون الكجردة من الحفر، و 954 من رقابات الفروع، خالل

.شهري مايو – ديسمرب من عام 2018

 من جانب آخر فقد حققت 891 عدداً من الرقابات التي تيل األعامل و 1.394

.من ساحات عمل الرقابة، فب نطاق ساحة عمل منوذجي إلدارة جودة الخدمات

 كام قامت إسيك بتنظيم ورشة منوذجية إلدارة مرشوع انشاء مياه الرصف

 الصحي 12 ديسمرب 2018 من خالل جمعها للرشكاء الخارجيني و الداخليني

.لتحقيق منوذج ادارة املرشوع التي ستُشكل من أجل إسيك

3.2.4.10.11 منصة مشاركة الخربات
 وقد كونت منصة مشاركة الخربات القابلة للوصول عرب الشبكات املحلية داخل

 املؤسسة بغرض حامية الذاكرة التأسيسية إلسيك من خالل خطو خطوات حثيثة

 تحت مفهوم "إن أهم رأس مال متتلكه املؤسسة هي خربة و معرفة املوظفني".

 وبالتايل متكنت من مشاركة الخربات املتعلقة بالشؤون اإلدارية و التقنية و

.غريها مع املوظفني بفضل هذا التطبيق

 مراسيم جائزة
لدي فكرة
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 3.2.4.10.15 النموذج املثايل ل
EFQM

 تم اإلمضاء عىل وثيقة تبليغ حسن النية مع جمعية الجودة الوطنية يف الحفل

(KalDer) الذي أقيم بني جميعة الجودة الرتكية

و إسيك يف التاريخ املوافق 27.04.2018 

 ومن خالل هذا التوقيع فقد اكتسبت إسيك حق الحيازة عىل شهادة الكفاءة 5

 ،نجوم نتيجة التقييامت الخارجية التي أجريت بني التواريخ 05.11-08.11.2018

EFQM نتيجة دراسات النموذج املثايل

 بعد اإلعراب عن عزمها يف تبني املفاهيم األساسية للمثالية و بلورتها يف ،

 الحياة. وقد ُمت إىل اإلدارة شهادة يف حفل جائزة كونجرس الجودة.27 الذي أقيم

.يف التاريخ املوافق 14.11.2018

3.4.4.10.16 نظام إدارة الجودة
 حازت إسيك عىل حق الحصول عىل 9 شهادات نظام إدراة الجودة نتيجة الرقابة

 التي قامت بها الرشكة املوثقة يف شهر نوفمرب لعام 2018، بحيث ابتدأت إسيك

 يف دراساتها املتعلقة بإنشاء أنظمة إدارة الجودة املتكاملة يف شهر أبريل من عام

2018.

ISO 9001: 201 شهادة إدارة الجودة • 

ISO 10002:2015 رضاء العمالء • 

ISO 14001:2015 إدارة البيئة • 

ISO 22301:2014 إدارة دميومة العمل • 

ISO 27001:2017 إدارة أمن املعلومات • 

ISO 31000:2011 إدارة املخاطر • 

ISO 37001:2017 مكافحة الفقر • 

ISO 45001:2018 أمن وسالمة العمل • 

ISO 50001:2011 إدارة الطاقة • 

 كام أن إسيك حائزة عىل 11 عدداً من شهادات إدارة الجودة مع 2 شهادتني

 مذكورتني أدناه موجودة حالياً يف إسيك، باإلضافة إىل حيازة اإلدارة عىل 5 من هذه

.الشهادات، و الوحدات الالزمة عىل 4 منها

.ISO 17025 الرشوط العامة لكفاءة مختربات املعايري و التجارب• 

ISO 22000الرشوط الخاصة بجميع املؤسسات املتسلسلة يف قطاع املواد

.الغذائية – أنظمة إدارة األمن الغذايئ 
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التي أقيمت من قبل منظمة

3.2.4.10.17 الشهادات و الجوائز
.حازت إسيك عىل 7 جوائز يف 5 مسابقات محلية ودولية خالل عام 2018

 حازت عىل جائزة خاصة باملؤمتر من خالل مرشوع رصد • 

 الكلور – متابعة بيانات الكلور عرب اإلنرتنت  املتضمنة لفئة البيئة السليمة،

 وجائزة املرتبة الثانية من خالل مرشوع أناموكس املتضمنة لفئة خطط تطوير

 سالمة املدينة يف مسابقة أفضل التطبيقات لدى اإلدارات املحلية والتي أقيمت

.بالتعاون مع جامعة غازي وجامعة عدنان مندرس

  حازت عىل جائزة املرتبة الثالثة من خالل مرشوع إنشاء • 

(YüzerGES )محطة الطاقة الشمسية العامئة

 وتقييم انتاجيتها يف ينابيع املياه النقية بإسطنبول واملتضمنة لفئة املؤسسات 

 العامة 2018، و جوائز اإلنتاجية املنظمة من قبل املديرية العامة لإلنتاجية و

.الصناعية التابعة لوزارة العلوم و الصناعة و التقنية يف الجمهورية الرتكية

 حازت عىل جائزة املرتبة األوىل جولبال جولد من خالل • 

مرشوع YüzerGES لفئة املؤسسات العامة

 The Green World Awards The Green.

 حازت عىل جائزة املرتبة األوىل للمكتب التقني املحيل • 

 املتضمنة لفئة التعاون يف مسابقة 2018 وجوائز العمل املستدام التي نظمتها

.األكادميية املستدامة

 حازت عىل الجائزة الفضية لفئة رسالة الرئيس/العرض • 

 التقدميي غري الربحي يف قسم تقارير األنشطة عرب اإلنرتنت وتقرير أنشطة عام

(MerComm Annual Report Competition) املنظمة للمرة 32 من قبل

لإلدارة لجوائز  مسابقة تقرير األنشطة 2017



162
تقرير الفعاليات السنوي 2018

 وفد كوريا
الجنوبية

 الوفد
الباكستناي

 الوفد
السوداين

 الوفد
األذربيجاين

3.2.4.12 إدارة العالقات الخارجية
 نحن بصدد تطوير عالقاتنا مع املؤسسات أو املنظامت الوطنية أو الدولية وإقامة عالقات جديدة. و نقوم بتنسيق التعاون والربوتوكوالت والعضويات 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

3.2.4.12.1 أنشطة مشاركات الخربات
 الشكل 3.3 الرسم البياين للعالقات الخارجية

١( زيارة الوفد األجنبي 

 تقدم إسيك خدمات الرتجمة و حسن الضيافة و التدريب وتنسيق الجوالت الفنية و تقديم املعلومات إىل الوفود األجنبية الزائرة لإلدارة ، بغرض تحسني عالقاتها مع

. املؤسسات واملنظامت الوطنية والدولية، وتبادل املعلومات والخربات

 وقد زارت اإلدارة 619 زائراً و 114 وفداً كمجموع ل 77 وفداً من خارج البالد و 37 من داخلها، يف إطار الربامج الرسمية أو بغرض تبادي املعلومات/الخربات والتدريب يف

.عام 2018
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الجدول 3.61 دراسات الربوتوكول

املؤسسة الدولة
 نوع التعاون

العميل
التاريخ

 املجر
 بروتوكولإدارة مياه بودابشتا

حسن النية
2016

 البوسنة والهرسك

 إدارة شؤون املياه

 واملجاري يف

رساييفو

 بروتوكول

2017حسن النية

باكستان

 (إدارات مياه

WASAوالية ( 

البنجاب

 بروتوكول

2017حسن النية

األردن

  اإلتحاد العريب

 ملؤسسات املياه

)ACWUA(

 بروتوكول

2018حسن النية

فلسطني

 اإلتحاد

 الفلسطيني

 للسلطات املحلية

)APLA(

 بروتوكول

حسن النية
2018

السودان

 وزارة التعدين

 و الطاقة وموارد

 املياه والية جنوب

كردفان

 بروتوكول

حسن النية
2018

 أذربيجان
 جامعة أذربيجان

للتعمري واملعامرية

 بروتوكول

حسن النية

يف مرحلة اإلعداد

نوع النشاطالنشاط
 رقم

التسلسل
1معرضINTERSECاملعرض الدويل لألمن  

2صيغةالصيغة العاملية الثامنة للمياه
3معرضمعرض الرتميم

  معرض الكونجرس الدويل الرابع للمياه والبيئة

BUSKİ-SUÇEVبورصة 
4معرض وكونجرس

 منتدى تركيا للمياه املفقودة و املترسبة. 4

AKATED
5منتدى

6قمةGWI قمة املياه الكونية
 مدن الغد – الكونجرس الدويل الثاين للصحة

  الصحة و البيئة
7كونجرس

 املؤمتر الدويل لإلبتكارات والتسويق يف التقنية

  الحيوية
8مؤمتر

 معرض  ومؤمتر اسطنبول الدويل للشبكات الذكية

ICSGواملدن
9كونجرس و معرض

10ندوة  ندوة أوراسيا إلدارة مياه الرصف الصحي
11ورشةورشة تحلية مياه الرصف الصحي

12ورشة  ورشة مرسني الرابعة للجودة
13معرضIFATمعرض تقنية معالجة مياه الرصف الصحي 
 دورة اعادة استخدام املياه يف  أكادميية سنغافورة

للمياه
14دورة

15منتدى    املنتدى الفلسطيني الدويل األوىل للمياه
16ندوة الندوة الدولية الرابعة لألخالق و البيئة

 »مرشوع نظام اإلنذار املبكر لسيول املدينة

 وفيضانات األنهار« املطور كجزء من نظام اإلنذار

 املبكر للفيضانات الفورية يف الرشق األوسط و

WMO-HRCالبحر األسود 

17مرشوع

18اجتامعUCLG-MEWAاجتامع لجنة البيئة 3 
19معرض)SUTEK 2018معرض املياه وتقنية املياه (

  الندوة الدولية الرابعة لحفريات تحت األرض

)UYAK 2018(
20ندوة

)IWA(معرض وكونجرس املياه العاملية 

IWA World Water Congress & Exhibition
21معرض وكونجرس

22معرض وكونجرسWateristمعرض وكونجرس اسطنبول للمياه - 
 معرض و القمة الثالثة للبحث – التطوير

واإلبتكار املتضمنة لفئة املعامريني واملهندسني

 معرض و القمة

اإلبتكارية
23

 معرض وكونجرس البلقان الثاين للتقنية املجردة

من الحفر ومنتدى البلقان الثانية لترسب املياه

 منتدى – كونجرس -

معرض
24

25ندوةالندوة الرابعة لإلدارة العامة اإلسرتاتيجية
  ندوة اإلدارة الدولية للمياه الحرضية و مياه

)UKSAYالرصف الصحي (
26ندوة

27ندوةالندوة الدولية الخامسة ألمن السدود
 Smart Futureمعرض و قمة التقنيات الذكية - 

Expo
28ندوة ومعرض

 مؤمنر مشكالت البيئة و عطل طاقة املياه يف

 التعمري الحديث. جامعة أذربيجان قسم الهندسة

و املعامرية

29مؤمتر

 thلجنة عمومية للهيئة الثامنة للمياه العاملية 8

World Water Council General Assembly 
30لجنة عمومية

31منتدىFCIC-DEİKمنتدى الهندسة الدولية 
 الندوة الدولية األوىل ملياه الرشب و مياه الرصف

الصحي
32ندوة

33معرضمعرض والقمة الدولية لبلدية اسطنبول للبيئة
34ندوةندوة التغري اإلقليمي لبلدية اسطنبول

 معرض والكونجرس الدويل ألمن وسالمة العمل

IOHS Expo
35معرض وكونجرس

36قمة قمة البلدية الذكية

 ٢( تم توقيع بروتوكول حسن النوايا مع العديد من الدول من 

 أجل تطوير عالقات إسيك مع املؤسسات واملنظامت الوطنية والدولية، ولتبادل

 املعلومات والخربات. ويف نطاق الربوتوكوالت املوقعة، تتقاسم إدارتنا مناذجا من

.التطبيقات الجيدة إلداراة املياه والرصف الصحي مع املؤسسات األجنبية

ج(املعونات املقدمة يف نطاق الربوتوكول

 افتتح 5 آبار مياه عن طريق التربع املقدم من قبل موظفي اإلدارة إىل جمهورية

.غانا الواقعة يف غرب القارة األفريقية

د(الندوات و التنظيامت و املعارض الدولية و الوطنية املشاركة يف عام 2018

 أتاحت اإلدارة املشاركة يف 36 من الندوات و التنظيامت و املعارض الدولية و

.الوطنية يف عام 2018

 جمهورية
غانا
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(İSTSU-WATERİST(معرض و كونجرس اسطنبول للمياه)٨

 استضافت إسيك كونجرس ومعرض اسطنبول للمياه فيام بني تاريخي 11 – 12

 أكتوبر 2018 يف مركز الخليج للكونجرس. وقد التقى األكادمييني الوافدين إىل

 اسطنبول، و خرباء املياه، و األسامء املعروفة يف العامل املتعامل بخدمات قطاع

 املياه و مياه الرصف الصحي مع املؤسسات و اإلدارات  يف معرض وكونجرس

.اسطنبول للمياه

 وقد شارك يف مركز خليج اسطنبول ما يزيد عن 500 زائر من 45 مدينة مختلفة

 من البالد، و250 مندوب و زائر من 23 دولة، و214 أكادميي، و60 مراسل صحفي،

 و380 ممثل رشكة بحيث بلغ مجموع الزائرين 8.543 يف الكونجرس،  لتقييم

.مستقبل املياه

 من ناحيتهم فقد شارك 57 متحدثاً املساهمني عروضهم التقدميية يف 18 جلسة

 تحققت يف كيان معرض و كونجرس اسطنبول للمياه. كام قام 35 متحدث

 بإلقاء خطابه يف 13 جلسة يف الصالة الرئيسية للكونجرس و املتزامن مع الصالة

.األخرى. بينام التقى 22 متحدث يف 5 جلسات مع الزوار يف الصالة األكادميية

:ما تم طرحه يف الكونجرس الذي استغرق ثالثة أيام مع كثافة املشاركني

.إدارة مصادر املياه وتقنيات ملعالجة • 

 املنظور الدوري يف إدارة املياه ملعالجة مياه الرصف • 

.الصحي وإعادة استخداملياه

:تطبيقات الصيانة اإلنتاجية يف البنية التحتية • 

.اعادة تأهيل البنية التحتية و التقنيات املجردة من الحفر 

 تحويل طني تحلية مياه الرصف الصحي إىل نفايات تصل • 

.إىل مستوى الصفر، عن طريق وإدارة الطني

 صناعة املياه – الشبكات الذكية و تقييم 5 مواضيع • 

.رئيسية عىل أن تكون 4.0 من قبل الخرباء الوافدين من خارج و داخل البالد

 يف ندوة منشآت املياه التاريخية املنظمة بالتزامن يف نطاق معرض وكونجرس

:اسطنبول للمياه

.العهد البيزنطي و الروماين و العهود السابقة لها • 

 العهد السلجوقي – العثامين: التوزع الجغرايف للمنشآت • 

.املائية

 الوحدات التقنية يف املنشآت املائية يف العهدين • 

.السلجوقي و العثامين

 املنشآت املائية يف األرايض املقدسة يف العهدين • 

.السلجوقي و العثامين

 مع تقديم املعلومات األكادميية و تحقيق 5 جلسات • 

.مختلفة تتعلق بنهايات العهد العثامين

 كام تم تقديم الجوائز إىل الفائزين يف املسابقة التي أجريت يف كيان معرض

 وكونجرس اسطنبول للمياه. فقد احتلت إدارة شؤون مياه قونيا املرتبة األوىل

 من خالل " مرشوع املحطة الهيدروألكرتونية الزرقاء"، واحتلت إدارة شؤون مياه

 شانيل أورفة املرتبة الثانية من خالل " مرشوع توليد الطاقة الكهربائية

من خالل تأسيس GES يف محطة شانيل أورفة لتحلية مياه الرشب

 املنتدى
 الدويل

 الفلسطيني
األوىل

 منتدى مياه البلقان
 املترسبة واملعرض
 الثاين لرساييفو

 التقني املجرد من
الحفر

 املعرض و
 القمة الدولية

للبيئة

بينام

 احتلت إدارة شؤون مياه أضنة املرتبة الثالثة من خالل مرشوع " الجداول"، يف ،" 

 حني احتلت ادارة شؤون مياه إزمري املرتبة الرابعة من خالل " مرشوع اإلستهالك

.العايل" يف املسابقة املقامة

(İSTSU) من جانبها فقد قدمت معرض وكونجرس اسطنبول للمياه

 جوائزاً إىل الطالبني زين العابدين أكوكوش و جوركان قليتش يف ثانوية األناضول 

 محمد عاكف أرسوي يف محافظة وان عىل مرشوع برمجة الروبوتات، وإىل

 الطالب كورشات أرتونا و أوموت أرترك و حسن دمري من ثانوية األناضول التقني

 املهني يف منطقة ميالس مبحافظة موغال عىل مرشوع توليد الطاقة من مياه

DESKİ الرصف الصحي، وإىل املديرية العامة ملؤسسة

 دنيزيل عىل مرشوع أيادي الصغرية وأحالمي التي التنمو دون ماء، و إىل املديرية  

.أنطاليا عىل مرشوع املاء هي الحياة – ASAT العامة ملؤسسة

 كام كوفئ املشاريع التي حازت عىل درجة يف نهاية " مسابقة اسطنبول للربمجة

Monday Hero املرتبة األوىل

.                             Hypersoft املرتبة الثالثة 

 وقد قدمت أنشطة لألطفال الزائرين للمعرض من خالل رسيتال املياه الخاصة

 بتولوي هان أوغورلو، ومعرض صور املنشآت املائية التاريخية التي احتلت

 مكانة خاصة بني الصورة املتميزة الفنية لألحواض و الصنابري والقناطر و

 الحواجز املشيدة إليصال املياه إىل اسطنبول من املايض إىل الحارض، مع عرض آبو

 – حياة التي قُدم فيها اآلثار القيمة واملستخدمة يف عهد امرباطوريات مختلفة،

 يف معرض و كونجرس اسطنبول للمياه الذي ُروج فيه التقنيات الحديثة

.وعرضت الخدمات واملنتجات

 كام تم تنظيم جوالت تقنية للمساهمني إىل املنشآت املائية التاريخية و

.محطات تحلية املياه ومياه الرصف الخاصة بإسيك

 باإلضافة إىل نقل الخربات إىل املساهمني من خالل الخطاب الختامي الذي ألقاه

 وزير شؤون املياه والغابات السابق ويسل أرأوغلو يف اليوم الثالث و األخري من

 معرض وكونجرس اسطنبول للمياه والذي خصص جناحاً ألكرث من 60 رشكة

.متارس أنشطتها يف قطاع املياه ومياه الرصف الصحي

ومرشوع
ومرشوعبينام احتل

HackathonCityوقد احتل مرشوعيف إطار املعرض و الكونجرس

Arctorry Yıldız املرتبة الثانية 
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ه(أكادميية إسيك

 تدريب تجريب 20 شخصاً عىل إدارة الترسب و الفقدان يف شبكات املياه خالل

 30 ساعة يف الفرتة الزمنية املتفاوتة بني تاريخ 10 14- ديسمرب لعام 2018،

 وتدريب 19 شخصاً قادماً من إدارات املياه واملجاري املختلفة يف البالد عىل مدار

 20 ساعة يف الفرتة الزمنية املتفاوتة بني تاريخي 09 13- أبريل لعام 2018، يف

 املنشآت اإلجتامعية يف إييك تليل وفقاً للربوتوكول املربم بني اتحاد بلديات تركيا

.و إدارتنا

 كام تم تدريب84 موظفاً من 24 إدارة مختلفة لشؤون املياه و املجاري ضمن

.برنامج التدريب الرابع حتى اليوم
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الرسم البياين 3.25 مميزات األخبار املنشورة يف الجرائد

3.2.4.13 أنشطة النرش والصحافة
 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

 3.2.4.13.1 أنشطة اإلعالم التحريرية

الرسم البياين 3.24 الكتابات املعدة للمؤسسات اإلعالمية
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 حساب
 إسيك عىل

الفيس بوك

 حساب
 إسيك عىل
اليوتيوب

 3.2.4.13.2 أنشطة اإلعالم املريئ

الرسم البياين 3.26 مميزات األخبار املنشورة يف التلفاز

 تم نرش 1.108 عدداً من األخبار عرب اإلعالم املريئ املتعلقة باإلدارة خالل عام

    2018. وقد بلغ عدد األخبار السلبية 605، بينام بلغ عدد األخبار اإليجابية

503 من ضمن هذه األخبار املرئية
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الصور امللتقطة ومشاهد الفيديو يف عام 2018

 تم اعداد 2.614 عدداً من الرسوم املتحركة و األفالم، كام تم تعبئة أرشطة فيديو

.ملدة 352 ساعة، باإلضافة إىل التقاط 7.891 صورة فوتوغرافية خالل عام 2018

3.2.4.13.3 أنشطة وسائل التواصل اإلجتامعي
 يتم نرش أنشطة وإعالنات الوكالة عرب وسائل التواصل االجتامعي. كام تنرش

 معدالت امتالء السدود، معلومات توفري املياه، انقطاعات املياه، إلخ، عىل

 حسابات إسيك عىل التويرت وحساب التويرت 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 خالل

 القيام بالنرش يف األعياد و لليايل التي تحدث فيها األعطال املفاجئة، االنقطاعات

 الطويلة للمياه، ويكون وصول هذه املنشورات بصورة أوسع عندما تقوم مديرية

 شعبة العالقات العامة واملؤسسات األخرى يف بلدية اسطنبول الكربى بإعادة نرش

.لهذه األخبار والبيانات

 وقد بلغ عدد املتابعني عىل صفحة املديرية العامة إلسيك عىل التويرت 38.950،

 بينام بلغ هذا العدد يف الفيس بوك 14.151.وبلغ عددهم يف اإلنستغرام 2.219.

 كام يتم توجيه الطلبات والشكاوى الواردة من املواطنني عىل حسابات التويرت

 والفيس بوك 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

عرب تويرت
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3.3 تقييم نظام معلومات األداء

3.3.1 املعلومات العامة
 لقد دخل اإلدراك واألفكار واملامرسات املتعلقة باإلدارة بعملية تغيري جذرية

 ورسيعة خاصة بعد عام 1980. وقد ظهرت العديد من املفاهيم الجديدة،

.والرؤى، واألساليب والتقنيات يف هذه العملية رسيعة التغيري والتحول

 يف البداية سوف يأيت نهج اإلدارة االسرتاتيجية واملامرسات املتعلقة بها. يحدد

 التخطيط االسرتاتيجي كأداة لإلدارة االسرتاتيجية املكان الذي ميكن الوصول

 إليه يف نهاية فرتة زمنية معينة، يف إطار منظور متوسط وطويل األجل وموجه

 نحو املستقبل، مع مراعاة الظروف البيئية الداخلية والخارجية. التخطيط

 االسرتاتيجي هو أداة إلدارة الجودة تقوم عىل مبادئ واقعية وخاضعة للمساءلة،

.تستند إىل الفهم التشاريك والنتائج املخطط لها والتغيري

 أصبحت الخطط االسرتاتيجية قابلة للتطبيق بواسطة برامج األداء. برنامج األداء

 عبارة عن وثيقة تحدد االحتياجات املالية للمؤسسة بشكل سنوي، والفعاليات

.الالزمة ضمن الخطة االسرتاتيجية، و هو مؤرش لألداء

 ومن املهم أيًضا تقييم النتائج باإلضافة إىل إعداد الوثيقة وتنفيذها. وترتبط

 العديد من التطورات املرغوبة، مثل نجاح املؤسسات، والقدرة عىل إدارة

.مستقبلها، والقدرة عىل اتخاذ قرارات دقيقة، بعملية التقييم

 تقييم األداء هو النتائج التي تم الحصول عليها و تقييم هذه النتائج من

 خالل األساليب املستخدمة لتحقيق األهداف و الغايات التي حددتها املؤسسة،

.والفعاليات التي تم القائم بها لتحقيق األداء املطلوب

 تعزيز عمليات صنع القرار الهادفة لتقييم األداء، وتوفري التعلم املؤسيس

 وتخصيص املوارد الفعالة، وتوفري أساس للمساءلة. كام يهدف إىل الحد من

.املجهولية بشأن املستقبل من خالل زيادة الرتاكم املعريف

3.3.2 نظام معلومات األداء
 واستناداً إىل الخطة اإلسرتاتيجية إلسيك  2016-2020، تم إعداد برنامج األداء

 السنوي لعام 2018. أثناء إعداد برنامج األداء، متت مراجعة األهداف والغايات

 الواردة يف الخطة االسرتاتيجية يف املقام األول، وتم تحديد األهداف التي يتعني

 إنجازها يف عام 2018 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 20

 أما بالنسبة لألهداف و الغايات اإلسرتاتيجية غري املتوقعة يف عام 2018، فلم يتم

 تضمينها لربنامج األداء. بحيث تم تسليط األضواء عىل افرتاضيات امليزانية و

 الحاجة إىل الخدمة، وتقديم األهمية لألولويات وفقاً مليادين الخطة اإلسرتاتيجية

.أثناء القيام بإعداد برنامج األداء

.ويعترب األداء العنرص األسايس الذي يشري إىل مدى الوصول إىل األهداف

:برنامج األداء لعام 2018

.غايات اسرتاتيجية 7

.أهداف اسرتاتيجية 19

.نشاط 255

.بحيث تم تقييمه عن طريق الرصد بواسطة 272 مؤرش لألداء

 من أجل مراقبة نتائج تنفيذ برنامج األداء لعام 2018، تم تنفيذ املتابعة عىل

 أساس ربع سنوي. أثناء عملية الرصد والتقييم، يتم أخذ كل من نتائج تحقيق

.امليزانية وقيم تحقيق املؤرش لألنشطة املنفذة كأساس

 من املهم جمع معلومات موثوقة لكل من مؤرشات األداء. لهذا الغرض، أوالً

(PDYS) تم تطوير برنامج تقييم األداء ونظام اإلدارة

 يف كل وحدة، تم تعيني »مسؤول أداء« من أجل إدخال وتجميع وبرمجة .

.البيانات يف كل وحدة، وتم تدريب املوظفني املعينني عىل هذا املوضوع

 يُدخل موظفوا األداء البيانات التي تم الحصول عليها يف نهاية كل ثالث أشهر إىل

 النظام االلكرتوين. يف نهاية كل فرتة، تتم مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها

هدف اسرتاتيجي

 مع البيانات املستهدفة، ويتم تقييم االنحرافات الناتجة واالحتياطات الرضورية

.التي يتعني اتخاذها
 ليس فقط الغاية هو تحقيق األهداف العددية ملؤرشات األداء املحددة سنوياً

PDYS عىل

 يف نفس الوقت يتم تقييم ومتابعة عملية تأمني املوارد املالية الالزمة ،  

 للفعاليات و املشاريع التابعة لهذه املؤرشات. يتم إدخال البيانات عىل النظام

 من قبل موظفي األداء يف نهاية ربع كل سنة عىل مرحلتني، األوىل إدخال بيانات

 املؤرشات بينام الثانية يتم فيها إدخال تحقيقات امليزانية للفعاليات عىل شكل

.دورات

 من خالل هذا التطبيق، من املمكن مراقبة مقدار ما يتم استخدامه من امليزانية

 املتوقعة يف بداية الدورة، و قياس نسب االستخدام أثناء الدورة و بالتايل معرفة

.مقدار تكلفة الفعاليات و املشاريع املنفذة

 عند تقييم البيانات التي تم الحصول عليها، ال يتم النظر فقط يف املشاريع

 واألنشطة التي تتطلب نفقات كبرية، بينام توىل األهمية لألنشطة واملشاريع

 الصغرية. مع األخذ بعني االعتبار أن تقييم األداء هو وسيلة هامة لضامن

 الشفافية واملساءلة املالية، إىل جانب أنه تم عرض جميع النتائج من جميع

.النواحي

 3.3.3 نظام متابعة برنامج األداء

 .وكام ذكر أعاله، فإن برنامج األداء السنوي لعام 2018 تم القيام به بربمجة

 ومتت املتابعة لربنامج األداء وفحص وتقييم وحدات اإلنفاق عىل مستوى

 املديريات وقد شارك يف هذه العملية موظفي األداء. برنامج األداء السنوي لعام

 2018 كان عىل شكل دورات كل دورة 3 أشهر  (الدورة األوىل: من يناير إىل مارس،

 الدورة الثانية: من أبريل إىل يونيو، الدورة الثالثة: من يوليو إىل سبتمرب الدورة

 الرابعة: من أكتوبر إىل ديسمرب). و تتكفل إدارة فرع التطوير االسرتاتيجي

 مبراقبة وتقييم البيانات املتعلقة باالنجازات الدورية ملؤرشات األداء. يتم إعداد

 تقرير تقييم يف نهاية السنة، ويتم طلب توضيحات من الوحدات ذات الصلة

.عن املؤرشات واألهداف التي التي مل يتم تحقيقها أو الوصول لها

3.3.4 نظام تقييم األداء
 دراسة تقييم برنامج األداء وتتكون من مقارنة قيم املؤرشات/ األهداف املحددة

 للسنة التي ينتمي إليها برنامج األداء والقيم التي تم تحقيقها حتى نهاية العام

 نفسه. تهدف مؤرشات األداء السنوية املحددة إىل تحقيق األهداف والغايات

.االسرتاتيجية

 يبدأ تقييم األداء من مؤرشات األداء. وبتشكيل نسب القيم املحققة ملؤرشات

 اإلداء عىل نسب األهداف نستطيع استخراج مستوى النجاح املئوي (%). إذا

 تجاوزت القيمة الفعلية ملؤرشات األداء القيمة املستهدفة أو كانت تحتها يتم

 حساب قيمة االنحراف الهدف لهذا املؤرش كنسبة مئوية

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

حساب انحراف الهدف

 انحراف الهدف؛ الفرق بني القيمة املخطط لها يف مؤرش األداء والقيمة الفعلية،

 يتم التعبري عن بعد القيمة املخطط لها بشكل مئوي (%)  ضمن القيمة

.املطلقة

:يتم حساب االنحراف الهدف عىل النحو التايل

| االنحراف:| ](القيمة الفعلية - القيمة املستهدفة) / القيمة املستهدفة[ * 100

 تشري قيمة انحراف الهدف إىل توافق قيمة برنامج األداء املستهدفة و إىل إذا ما

 كانت واقعية أم ال. وبسبب الظروف الغري متوقعة أثناء عملية تحقيق الهدف،

.لن يتم تجاهل قيم االنحرافات التي من غري املمكن تجنبها

PDYS

(%).
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