YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(04.04.2022-08.04.2022)
ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hastane ameliyathane yeniden yapım işinin yaklaşık maliyet ve projelendirme çalışmaları devam ediyor.
MEKSİS güncellemeleri yapılıyor.
Kontrollükler devam ediyor.
Arşiv düzenlemesi yapıldı.
2. Etap Engelli Erişimi ihale hazırlıkları devam ediyor.
Diş Hekimliği sterilizasyon alanı proje çalışmaları yapılıyor.
Yetem Konferans Salonu çizim işlerine başlanıldı.
Uzaktan Eğitim Merkezi stüdyo projelendirmesi devam ediyor.
Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvar ve sınıf tadilatı etüt çalışmaları yapıldı.
Mühendislik Fakültesi Elektronik laboratuvarına ait proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
M2 merdiveni korkuluk küpeşte ve köşe kaynak imalatları devam ediyor.
5. kat duvar sedye çakma bandı imalatı devam ediyor.
3. 4. ve 5. kat ısıtma tesisatlarına sıcak su verilip bina ısıtması devam ediyor.
SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
Otopark girişi mahali betonarme perde imalatları tamamlandı. (1.5 m'lik kısım)
J-K aksında olan kuranglez betonarme imalatları tamamlandı.
Galeri betonarme imalatı için grobeton dökümü ve temel kalıp imalatı tamamlandı.
SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ
2. Kat elektrik kablo imalatları devam ediyor.
2. kat duvar imalatları devam ediyor.
Zemin kat ve 1. kat pencere kör kasa imalatları yapılıyor.
Zemin kat iç mekanlar kaba sıva imalatları devam ediyor.
SDÜ İÇME VE KULLANMA SUYU OTOMASYONU İLE REVİZYONU İŞİ
Doğu ve Batı su kuyuları pano montajları yapılıyor.
Doğu su deposu kablo imalatları devam ediyor.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
Diş Hekimliği Fakültesi dekanlık girişi alt kata iniş turnike arızası giderildi.
Kütüphane girişi kart okuyucu arızası giderildi.
Batı nizamiye giriş bariyeri sensör arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E6 girişi 2 nolu turnike arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E4 personel girişi kart okuyucu otomatik açılır kilit arızası giderildi.
Kütüphane orta kat sağ taraftaki 2 adet tuvalet otomatik sensörlü kapı arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E7 girişi 3 nolu turnike kol arızası giderildi.
Rektörlük otopark bariyeri reflektör ayağı ve reflektörü kırılmış olup yeni ayak ve reflektör takılarak arıza giderildi.
Doğu nizamiye personel giriş bariyerine araç çarpması sonucu eğilen bariyer kolunun tamiratı yapıldı.
Batı öğrenci turnikeleri 2 nolu turnike arızası giderildi.
Menza bariyer reflektörü kırılmış olup yenisi takılarak arızası giderildi.
Alakart arkası ve meydan girişi bariyer arızası giderildi.
Kütüphane girişi kart okuyucu ayağı yerinden çıkmış olup yeni kimyasal dübel ve yeni vida kullanılarak yerine takılmış
ve arızası giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi personel otopark bariyeri sistem arızası giderildi.
Tıp Fakültesi akademi otopark bariyeri sistem arızası giderildi.
Batı nizamiye misafir girişine araç çarpması sonucu eğilen bariyer kolu düzeltilip, arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E-1, E-4, 1 ve 2 nolu turnike arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E-13 asansör içi kart okuyucu arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E-6 engelli turnike arızası giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi derslik bölümü kayar kapı arızası giderildi.
Sıhhi Tesisat
Park ve Bahçeler birimi önündeki su doldurma hattının patlak vanası değiştirildi.
Batı su deposunu besleyen su hattındaki patlak vana tamir edildi.
Kütüphane orta kat kadın WC sıvı sabunluk takıldı.
Tıp Fakültesi saymanlık müdürlüğü kosva vana arızası giderildi.
Kütüphane bayan WC su kaçağı giderildi.
Tıp Fakültesi kazan dairesi rekor su kaçağı giderildi.
Batı Spor Salonuna kuyudan flaş bağlantısı yapıldı.
Mühendislik Fakültesi Jeotermal laboratuvarı petek montajı yapıldı.
Merkezi Derslikler pisuvar tıkanıklığı giderildi.
Doğu Spor Salonu bas arızaları tamir edildi.
Mühendislik Fakültesi E-1 204 nolu sınıftaki kalorifer vanası arızası tamir edildi.
Batı kazan dairesi yan tarafındaki depoda kosva vana arızası tamir edildi.
Rektörlük bodrum kat eşanjör odası girişindeki kalorifer hattı yıkama tankı boru hatlarıyla beraber sökülerek depoya
kaldırıldı.
Batı çim saha yan tarafındaki ana içme suyu hattı patlağı tamir edildi.
Medikonun yan tarafındaki düşük rögar bacası ilave yapılarak yükseltildi.
Eczacılık Fakültesi Z-24 nolu laboratuvardaki arızalı musluk tamir edildi.
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO alt kat erkek WC pisuvar tıkanıklığı giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi klozet arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E-9 bas musluğu arızası giderildi.
Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi WC batarya arızası giderildi.
Kütüphane tıkalı yerlere sülfürik asit döküldü açılmayan noktalara kılavuz salındı.
İnşaat İşleri
Doğu Yerleşkesi sunucu odasının çatı mermer ve inşaat tamir işleri tamamlandı.
Rektörlük Binasının etrafındaki tuğla merdiven basamaklarının yerinden çıkmış olan ve kırık olanlarının tamiratı yapıldı.
Eczacılık Fakültesi personel çay ocağının bankosunun üzerinin fayans döşenme ve derz yapılması tamamlandı.
Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Şubesine tahsis edilen Arşiv Odasının kapı önündeki beton kırıldı.
Fen Edebiyat Fakültesinde yeni oluşturulan laboratuvarların banko üzeri fayans ve derz işi tamamlandı.
Boya İşleri
Tıp Fakültesi Dekanlığında bulunan bir adet ofisin boya işleri tamamlandı.
Eczacılık Fakültesi'nde yeni yapılan laboratuvarın taşınmadan dolayı tahrip olan duvarların boya badana işleri tamamlandı.
İletişim Fakültesi Doç. Dr. Nalan OVA’nın odasının boya badana işleri tamamlandı.
Rektörlük Binasında Bilimsel Araştırma Projeleri biriminde duvardan içeriye su sızmasından dolayı kabaran duvarın
tamiratı ve ofisin boyanması tamamlandı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde C Blok Z35-Z37-Z39 nolu odaların duvar tamiratı ve boya badana işleri tamamlandı.

Elektrik İşleri
Batı ve Doğu yerleşkeleri arası köprünün sokak aydınlatma direğinin kopan kablosu eklenerek enerji verildi.
Rektörlük Binası sekreterlik katı tuvalet lambaları ampulleri değiştirildi.
Mühendislik Fakültesi E-13 Mekatronik Mühendisliği laboratuvarı besleme sigortası değiştirildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tuvalet lambaları değiştirildi.
Sıhhi Tesisat atölyesi depo aydınlatmaları arızalı lambalar değiştirildi.
Sosyal Bilimler Enstitüsü tuvalet lambaları değiştirildi.
Eczacılık Fakültesi laboratuvarı priz hatları çekildi.
Kütüphane giriş katı wifi hattı için priz hattı çekildi.
Tıp Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanları laboratuvarı -85 buzdolabı için ups hattı çekildi.
Telefon Santrali
E-28594858-719-107969 Sayılı yazı gereği IP Telefon alt yapı çalışmaları nedeniyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na
sistemden Santral ve Telefon numaraları konusunda destek verilmeye devam edildi.
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan dokuz (9) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.
Çalışma ofisleri değişen personellerin numara ve isimleri santral programında güncellendi.
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına ait 0342-0283-0335 numaralı telefonlar dijitale, 0344-0338-0183 numaralı telefonlar
analoğa Rektörlük Telefon Santrali ve İlahiyat Fakültesi Telefon Santralinden gerekli işlemler yapılarak çalıştırıldı.
Enformatik Bölüm Başkanlığına ait 211 3475 numaralı telefon dış hatlara açıldı.
Atatürk Spor Salonunda kullanılan 4919 numaralı analog telefon Rektörlük Santral ve Spor Bilimleri Fakültesi santralinden
gerekli işlemler yapılarak dijital numaraya çevrilip kullanıma açıldı.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliğine ait 1322 numaralı telefon yeni taşınılan ofise bağlanıp, Rektörlük
santralinden gerekli işlemler yapılarak çalıştırıldı.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliğine ait yeni ofise 1210 nolu telefon numarası tesis edildi.
YETEM'e ait 1753 nolu telefonun RJ 11 soketi değiştirilmek suretiyle arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliğine ait 1858 numaralı telefonun sistemsel arızası giderildi.
Marangozhane İşleri
Mühendislik Fakültesi süpürgelik tamiratı yapıldı.
Rektörlük kapı tamiratı yapıldı.
Eczacılık Fakültesi imalatı yapılan dolaplar yerine taşındı, montaja hazır hale getirildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'ndan gelen hurda dolap ve masalar sökülerek düzenlendi.
Rektörlük bodrum katta 1 adet kapı tamiri yapıldı.
Mühendislik Fakültesi 2 adet dolap kesildi.
Eczacılık Fakültesi ek işleri tamamlandı, dolap montajı yapıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvar dolapları imalatına başlandı.
Metal Atölyesi İşleri
Batı Spor Salonu devrilen çitler sökülerek taşındı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına server odası çatı montajı devam ediyor.
Mühendislik Fakültesi kapı imalatı tamamlandı, montajı yapıldı.
İlahiyat Fakültesi alüminyum korkuluk tamiratı yapıldı.
Doğu Yerleşkesi çit tel çekimi yapıldı.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bariyer tamiri yapıldı.
PVC Atölyesi
Mühendislik Fakültesi pencere tamiratı yapıldı.
Doğu Spor Salonu cam montajı yapıldı.
Mimarlık Fakültesi pencere ve kapı tamiratı yapıldı.
Klima İşleri
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı klima santrali odasında bulunan sirkülasyon pompaları kapatılarak yazlık
moda alındı.
Kablolama (İnternet)
Fen Edebiyat Fakültesi bodrum katta bulunan sunucu odasından zemin katta bulunan sunucu odasına 2 adet multimode
fiber kablo çekildi.
Doğu Otobüs durakları üst tarafında bulunan mevki kepçe yardımıyla kazılarak plastik boru ve menhol döşendi.

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Çim biçme hazırlığı için yeşil alanlarının üzerindeki atıkların (taş, dal parçaları, çöp vb.) temizlenmesine devam edildi.
Kampüs içinde kırılmış ağaç dallarının toplanması ve budamasına devam edildi.
Fidan dikim sahasında çukurlar açıldı ve fidan yerleştirmesi yapıldı.
Fidan dikim sahasına taşınan fidanların dikimine başlandı.
Kampüs içindeki mevsimlik çiçekler tankerle sulandı.
Dikilen fidanlara tankerle can suyu verildi.

