YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(04.07.2022-08.07.2022)
ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kontrollükler devam ediyor.
Meksis güncellemeleri devam ediyor.
Arşiv düzenlemesi yapılıyor.
Mühendislik Fakültesi Hidrolik Laboratuvarı Tadilatı İşinin etüt çalışmaları yapılarak, sunumu tamamlandı.
İşkur Hizmet Binası tadilatı çalışmalarına başlanıldı.
Doğu Yemekhane tasfiye için mahal listesi tamamlandı.
Hastane ve Spor Tesisi tadilat projeleri çizildi.
Teknokent C blok mimari proje incelemesi devam ediyor.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
Tasfiye aşamasında.
SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ
Geçici Kabul aşamasında.

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Tankerle sulamalara, hava şartlarının uygunluğuna göre devam edildi.
Doğu ve Batı Yerleşkesinde çim biçimine devam edildi.
Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşındı.
Çim makinalarının günlük bakım onarımları atölyemizde yapıldı.
Doğu ve Batı Yerleşkesinde elle yabancı ot mücadelesine devam edildi.
Güllerde solmuş ve kurumuş çiçeklerin kesme işine devam edildi.
Hidromek iş makinası, Teknokent yoluna Bakım Onarım Şube Müdürlüğü işleri için gönderildi.
JCB iş makinası Hastane Başhekimlik önü toprak taşıma işi için gönderildi.
Hurdalık düzenlemesinde iş makinelerinin çalışmasına devam edildi.
Mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.
Fidanlıkta yabancı ot temizliği yapıldı.
Yeni dikim orman fidanlık alanlarının sürümüne devam edildi.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
KYK giriş bariyer arızası giderildi.
Doğu Ana Giriş personel bariyer arızası giderildi.
Rektörlük Girişi B Kapısı vip camlı turnike sökülerek anakart ve swich röle arızası tespit edildi.
Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği girişi engelli turnike arızası giderildi.
Batı Öğrenci Girişi turnike arızası giderildi.
Batı Öğrenci Yemekhane girişi kayar kapı arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E-1 girişi 1 nolu turnike arızası giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi personel otopark bariyer kol arızası giderildi.
İletişim Fakültesi turnike kol arızası giderildi.
19 Mayıs Meydanı giriş bariyer arızası giderildi.
Sıhhi Tesisat
Tıp Fakültesi 2. kat laboratuvar lavabo ve tezgâh tesisatı söküldü.
Mühendislik Fakültesi E-8 yangın vanası patlamış değiştirildi.
Kültür Merkezi kulis lavabo sifon arızası giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesi eski ortak sağlık merkezi lavabo ve pisuvarlar söküldü.
15 Temmuz cami batarya arızası ve musluk arızaları giderildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi çay ocağı musluk arızası giderildi.
Tıp Fakültesi laboratuvar temiz su tesisatı çekildi.
Ulaştırma Birimi lavabo arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E-13 pisuvar sifon arızası giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesi yeni yapılan laboratuvar pis su ve temiz su tesisatı çekildi.
Merkezi derslikler erkek WC pisuvar söküldü, fayanslar yapıştırılıp, montajı yapılacak.
Mühendislik Fakültesi E-1 engelli WC klozet arızası giderildi.
Eczacılık Fakültesi personel WC tıkanıklığı giderildi.
Kütüphane erkek tuvaleti kısa musluk arızası giderildi.
Teknokent mescit yanı erkek tuvalet musluk arızası giderildi.
Konukevi rögar tıkanıklığı giderildi.
Morfoloji Binası lavabo musluk arızası giderildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi çay ocağı ön ödemeli su sayacı söküldü.
Galeriler gezilip kaçak kontrolü yapıldı.
Tekstil Mühendisliği laboratuvar cihaz su kaçağı giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesi giriş kat erkek WC klozet su kaçağı giderildi.
Merkezi Derslikler temizlik odası süzgeç tıkanıklığı giderildi.
İnşaat İşleri
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı'nda kitap deposu yanında sökülen süpürgelikler tamir edildi.
Yabancı Diller Yüksekokulu'nda erkek tuvaletinde duvardan düşen fayanslar tamir edilerek, derzlendi.
Mühendislik Fakültesi Dekanlık çay ocağının fayans döşenmesi ve derzleme işleri tamamlandı.
Elektrik İşleri
Müstecir ve ISUBÜ, elektrik ve su tahakkuk ve fatura dağıtımları tamamlandı.
Kampüs içinde bulunan tüm jeneratörlerin periyodik bakımları yapıldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üst kat merdiven ve bay bayan wc aydınlatma arızaları giderildi.
Tıp Fakültesi Dekanlığı laboratuvar elektrik tesisat hatları tamamlandı.
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.
Personel Daire Başkanlığında masa yer değişikliği nedeniyle telefon kablosu uzatıldı.
Adalet MYO ait 0066 numaralı telefonun isim değişikliği yapıldı.
Marangozhane İşleri
Diş Hekimliği Fakültesi dolap imalatına başlandı.
Tıp Fakültesi yeni yapılan kadın doğum kliniği dolapları yerine götürüldü, 2 adet yerine montaj edildi.

Mühendislik Fakültesi laboratuvarında bulunan ofise laminant parke döşendi.
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna 10 adet bilgisayar yükseltici tablası imalatı yapıldı.
Yetem 1 takım kapı kolu takıldı.
Metal Atölyesi İşleri
Fen Edebiyat Fakültesi kapı kasası kesildi.
Konuk evi ızgara tamiratı yapıldı.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bank montajı yapıldı.
Kreş ve Anaokulu tamirat işleri yapıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi raf imalatı yapıldı.
PVC Atölyesi
Fen Edebiyat Fakültesi doğrama sökümü ve tamirat işleri yapıldı.
Tıp Fakültesi PVC kapı imalatı ve montajı yapıldı.
Doğu Yerleşkesi Merkezi Derslikler oda yeri değiştirildi, doğrama söküldü yeni yerine montajı yapıldı.
İşkur binası alçıpan tamiratı yapıldı.
Kablolama (İnternet)
Personel Daire Başkanlığına Cad-6 kablo çekildi.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu santral odası, güvenlik odası ve asansör dairesine Cad-6 kablo çekildi.
Tıp Fakültesi Dekanlığına yeni yapılan laboratuvara Cad-6 kablo çekildi.
Çim Sulama
Deprem Araştırma Merkezi 50'lik boru tamiratı yapıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi damlama boruları tamiratı yapıldı.
Kanada evi 5 adet fıskiye değiştirildi.
Deprem Araştırma Merkezi 2 adet fıskiye ve fıskiye boruları tamiratı yapıldı.
Futbol sahası kenarları çim suyu açıldı.
Deprem Araştırma Merkezi 4 adet fıskiye ve 50'lik boru tamiratı yapıldı.
Batı Yerleşkesi ana yol önü 1 adet fıskiye değiştirildi.
Doğu Yerleşkesi nizamiye altı orta ada fıskiye ayar ve kontrolü yapıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi önü 50'lik vana arızası yapıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi arkası 1 adet fıskiye değiştirildi.
Diş Hekimliği Fakültesi yanı 3 adet fıskiye değiştirildi.
15 Temmuz Şehitler cami önü orta ada 1 adet fıskiye değiştirildi.
Amfi girişi 63'lük boru tamiratı yapıldı.

