YASKİ
2013 YILI ÇALIŞMA PLANI
2013 yılı itibariyle yapılması planlanan tesis ve terfi merkezleri büyük onarım faaliyetleri
konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır;
1. Arıtma Tesisi’ndeki laboratuar ihtiyacı olan sarf malzemelerin temini.
2. Arıtma Tesisi ve pompa istasyonlarının güvenlik kamera sistemleri ile donatılması,
uzaktan izlenmesi.
3. İçme suyu ve sulama-yıkama suyu sistemlerinin kurulması ve/ veya iyileştirilmesi
4. Isınma sisteminin doğalgaza dönüştürülmesi.
5. Kum tutucu çıkışında köpük konveyörü yapılması.
6. Terfi Merkezlerinin uzaktan izleme ve kontrol sisteminin yapılması.
7. Kum Tutucu gezer köprünün yürüyüş durumunun tadilatının yapılması.
8. TM5 ve TM6’ da panoların korunaklı bir bölüme alınması.
9. TM6’ da ikinci kaba ızgaranın yapılması ve sürgülü kapaklara motorlu çalıştırıcı
takılması.
10. TM5’ deki kaba ızgaraların revizyonunun yaptırılması.
11. Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezlerinde yürüme yolu bakım platformu, korkulukların
yapılması.
12. TM6’ da yedek pompaların yerine montajlarının yaptırılması
13. Korozyona karşı boya işlerinin yapılması.
14. Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezlerindeki havuzların ve ıslak hacimlerin bakım-onarım
ve temizliklerinin yapılması/ yaptırılması.
15. Terfi Merkezi ve Arıtma Tesisindeki güvenlik ve uyarı ikaz işaret ve levhalarının
konulması.
16. Atölye binasından scada sisteminin izlenilebilirliğinin sağlanması.
17. Kum tutucu blowerlarının kum tutucu havuzun sonuna taşınması ve üzerinin
kapatılması.İki adet kum tutucu blowerın çamur depolama tankına monte edilmesi.
18. iki adet Çamur depolama tankı blowerlarının,
proses tankı hava besleme
blowerlarının yanına takılması.
19. Atıksu arıtma tesisindeki tüm tank ve havuzlarının temizlik bakım onarımlarının
yapılması.
20. Geri devir pompa istasyonu hidrostatik vanalarına motorlu çalıştırıcı takılması.
21. Terfi pompa istasyonları ve arıtma tesisindeki flatör sistemlerinin ultrasonik seviye
sistemlerine dönüşümünün yapılması.
22. Terfi Merkezlerinde vana odaları ve döşeme boşluklarındaki saç kapakların
havalandırma amacıyla yukarı kaldırılması ve gerekli yerlerde açıkgözlü ızgara
takılması.
23. Arıtma tesisi ve terfi merkezlerinde ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi işlerinin
yapılması ve yaptırılması.
24. Proses tankı hava hatlarının son çıkış bağlantılarının ayrılması.
25. İş sağlığı ve iş güvenliği malzeme ekipmanlarının temin edilmesi.
26. Tesis için ihtiyaç duyulacak alet, yardımcı cihazlar, sarf malzemesi, yedek parça,
yağlar, filtreler, elektrikli ekipman ve diğer cihazlarının alınması.

27. Personel eğitimi ve sertifikasyonu ile ilgili faaliyetlerin yapılması.
28. İhtiyaç duyulan personel ve araçların temini için ihale yapılması.

