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KONU:
YASKİ’ nin 2018 Yılı Çalışma Programının Görüşülmesi.

KARAR:

1. Terfi merkezleri ve Tesis ünitelerinin hazne temizliğinin yapılması.
2. Terfi Merkezleri ve Atıksu Arıtma Tesisinin peyzaj işlerinin yapılması.
3. TM5 ve TM6 8 adet giriş penstok kapaklarının yükselen milli aktuatör montajı
yapılması.
4. Terfi merkezleri basma hatlarına debi metre montajları.
5. Terfi merkezleri giriş sepet ızgaralarının, halat ve kılavuzlarının bakımlarının
yapılarak yenilenmesi.
6. İş sağlığı ve iş güvenliği uzman firması ile anlaşma yapılması.
7. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi ve İSG için gerekli olan tedbirlerin
alınması, gerekli olan kontrol ve bakımların yapılması.
8. Proses sensörlerinin ve laboratuvar cihazlarının kalibrasyonu ve bakımlarının
yapılması.
9. Proses blowerlarının oransal hava dozajına uyarlanması.
10. Laboratuvara sarf malzeme temin edilmesi
11. Tesis içi ihtiyaç duyulacak alet, yardımcı cihazlar, sarf malzemeleri, yedek parça,
12. Yurt içi ve yurt dışı personel eğitimi, sertifikasyonu, konferans, seminer ve teknik
konular ile ilgili faaliyetlere katılımın sağlanması.
13. İhtiyaç duyulan personel ve araçların temini için hizmet alımı yapılması.
14. Kum ayırıcı burgu sisteminin uzatılması.
15. Proses havuzu patlak diffizörlerin ve halatlarının yenilenmesi.
16. Proses mikser saportlarının bakımlarının yapılması ve halatlarının yenilenmesi.
17. Proseste bulunan mikserlerin yağ bakımlarının yapılması.

18. Proses ve çöktürme havuzlarının bakım ve onarımların yapılması.
19. Scada PLC sisteminin revizyonunun yapılması.
20. Giriş yapısı kum ayırıcı ünitesindeki lokal su kaçaklarının izolasyonlarının yapılması.
21. Tesis proses havuzları üzerine güneş enerjisi santrali kurulumu.
22. Markaya rüzgar enerjisi verim hesabı için proje başvuru talebinde bulunulması.
23. Çıkış suyundan sulama suyu temini için gerekli olan sistemlerin kurulumu.
24. Arıtma tesisisine koku giderici sistemlerin kurulumu.
25. Terfi merkezleri ve arıtma tesislerindeki vana ve çek valflerin kaldırılarak yerlerine
bıçaklı vanaların montaj edilmesi.
26. Tesis ve terfi merkezleri kolektörlerinin, korkulukları ve diğer ekipmanların boya
işlerinin yapılması.
27. Ekip ve ekipmanların bakım ve onarımlarının yapılması.
28. Terfi merkezleri ve arıtma tesislerindeki pompaların bakım ve onarımlarının
yapılması.
29. Birliğimize ait kamyonun bakım, muayene ve sigorta işlemlerinin yapılması.
30. Tesisi ve terfi merkezlerinin açık ve kapalı alanların haşerat ve mikroorganizmalara
karşı ilaçlanması ve dezenfekte edilmesi.
31. Abone tüketimlerinin ölçümü için el terminali, terminal yazılımı ve gerekli sarf
malzemenin alımı.
32. Jeneratör ve hizmet araçları ile ilgili akaryakıt alımı.
33. Tm5 ızgaraların yenilenmesi uzaktan izlemeli scada sistemine dahil edilmesi.
34. İso kalite belgeleri ve yeşil ofis için gerekli çalışmaların yapılması.
35. Ana kollektör hatlarının bakım, onarım ve kontrollerinin yapılması gerekli olan
malzemelerin temini.
36. Turbo blower ana kollektör borusunun izole edilmesi
37. Terfi merkezleri ve arıtma tesisi gaz algılama ve uyarı sistemlerinin tedarik ve
montajının yapılması.
38. TM2 ıslak hacime geçirilmesi.
39. Tesis içerisinde ünite yanlarına açıklayıcı kios ve bilgi tabelaları yapılması.
40. Ekipmanlardan çıkan eski, hasarlı kullanılmayan teknik ürünlerin sergileneceği bir
alan yapılması.
41. Atölye içerisinde pompa sarım bölümü kurulması ve gerekli malzemelerin temini.
Çalışma raporu maddeleri her biri incelenmiş, Yapılan incelemede bütçe imkânları göz
önünde bulundurularak önem ve öncelik sırasına göre daha verimli ve gerçekleştirilebilir
projelere yer verildiği, nitelikli ihtiyaçların karşılanması hususlarında gayret gösterildiği
anlaşılmıştır. 2018 Yılı Çalışma Programı Birlik Tüzüğünün madde 9 a bendi ve 30. Maddesi
gereğince görüşülmüş olup bütün maddeler tek tek okunarak yapılan oylamada encümenden
geldiği şekli ile mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
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