YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(07.03.2022-11.03.2022)

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hastane ameliyathane yeniden yapım işinin Yaklaşık Maliyet ve Projelendirme Çalışmaları devam ediyor.
MEKSİS güncellemeleri yapılıyor.
Kontrollükler devam ediyor.
İdari ve mali işler Daire Başkanlığının kiraladığı kantin yerleri açık ve kapalı alanlarının ölçümleri yapılarak fotoğraf çekilmesi devam
ediyor.
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi odasına lavabo yapılması ve oda bölünmesi için etüt çalışması yapıldı.
2022 yılında ihaleye çıkılması gereken işlerin Yaklaşık Maliyetleri toplanıyor.
Çatı tadilatı işi için eklenen binaların projesi düzenlendi.
Mühendislik Fakültesi E-10 bloğuna laboratuvar yapılması için etüt çalışması yapıldı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
MEKANİK
3. 4. ve 5. kat ısıtma tesisatlarına sıcak su verilip bina ısıtması devam ediyor.
SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
Teras 3 perde temeli C25 beton dökümü yapılıyor.
Otopark giriş mahali perde C25 beton dökümü yapılıyor.
Işıklık mahalinde geçici olarak yapılan OSB ve branda imalatları kar yağışı nedeni ile iş güvenliği açısından tehlike arz etmektedir.
Işıklık imalatlarının acilen tamamlanıp, tehlike oluşturma durumunun ivedi bir şekilde giderilmesi gerekmektedir. İnşaat imalatlarında
5 kişi çalışmaktadır.
SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ
'+8.00/+11.50 kotları arası kolon kalıp imalatları tamamlandı, kolon-perde betonu döküldü.
Zemin kat duvar imalatları devam ediyor.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
Tıp Fakültesi dekanlık girişi ve sağlık bilimleri fakültesi girişi turnike elektrik arızası giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi dekanlık girişi turnike ve kart okuyucu elektrik arızası giderildi.
Spor Bilimleri Fakültesi kapalı spor salonu sporcu girişi turnike arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E7 turnike kol mekanizma arızası giderildi.
Kütüphane girişi kart okuyucu arızası giderildi.
Doğu menza girişi bariyeri ve bisiklet bariyeri elektrik arızası giderildi.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi otopark bariyeri data arızası giderildi.
Doğu menza girişi bariyeri ve bisiklet bariyeri data arızası giderildi.

Merkezi kütüphane girişi kart okuyucu arızası giderildi.
Batı öğrenci engelli girişi turnike arızası giderildi.
Hukuk Fakültesi Dipswich arızası nedeniyle bütün turnikelere sürekli geçiş izni verildi.
Batı öğrenci girişi sağ 2 nolu turnike arızası giderildi.
Hastane akademi otopark giriş bariyer arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E9 girişi kart okuyucu arızası giderildi.
Enstitü binası girişine kurulmak üzere 2 adet turnike alt yapısı hazırlandı ve montajı yapıldı.
İlahiyat Fakültesi giriş turnike kol mekanizma arızası giderildi.
Hastane akademi otopark bariyerine araç çarpması sonucu bozulan kol düzeltilerek aktif edildi.
Sıhhi Tesisat
Kulüpler güvenlik odası lavabo tıkanıklığı giderildi.
Kütüphane giriş kat soldaki erkek WC musluk arızası giderildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı matbaa kalorifer arızası giderildi.
Mediko yan taraf alt yapı çalışması devam ediyor.
Mühendislik Fakültesi E-1 zemin kat bayan wc üst kattan su damlatıyor, sorun giderildi.
Kütüphane pisuvar arızası giderildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi çay ocağı tesisat arızası giderildi.
Merkezi derslikler pisuvar arızası tamir edildi.
Teknokent yangın dolabı arızası tamir edildi.
Kuluçka merkezinde bayan WC gömme rezervuar arızası giderildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi personel bayan WC musluk arızası giderildi.
Atatürk spor salonu WC gezilip arızalar giderildi, sıvı sabunluk montajları yapıldı.
Batı taş kafe ile Mediko sağlık merkezi arası pis su ana hattı il özel idarenin vidanjörü ile açıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi dekanlık katı erkek WC musluk arızası giderildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C blok 212 numaralı WC batarya arızası giderildi.
Teknokent kuluçka merkezi gömme rezervuar arızası giderildi.
Rektörlük makamı WC gömme rezervuar servis çağırılıp iç takım ve kapak değiştirildi.
İnşaat İşleri
Kütüphane Daire Başkanlığı'nda eski server odasına girişteki kısmın yer zeminin tamiratı tamamlandı.
Atatürk spor salonunda okçuluk yapılan duvarın sıvanması ve tamiratı yapıldı.
Kültür merkezi girişindeki basamaklarda yerinden sökülen mermerlerin tamiratları yapıldı.
Kütüphanede engelliler için kitap koyma odasının tabanı fayans yapımı tamamlandı.
Boya İşleri
YETEM binasında muhtelif bloklarda oda, laboratuvar ve alçıpan ile bölünen bölümlerin boya badana işleri tamamlandı.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü E 15 bloğunda 218 nolu odanın boyanması tamamlanmıştır.
Atatürk spor salonunda bulunan okçuluk yapılan duvarın alçı çekilip boyanması tamamlandı.
Elektrik İşleri
Eczacılık Fakültesi birinci kat tuvalet yanmayan lambalar tamir edildi
Tekstil ve El Sanatları Merkezi arızalı priz tamir edildi.
Enstitüler binasına konacak turnike için elektrik tesisatı çekildi.
Rektörlük santrali yanında bulunan odaya lamba değişimi yapıldı.
Spor Bilimleri Fakültesi internet switch için elektrik çekildi.
Kreş ve Anaokulu lamba balastları değiştirildi.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği sigorta arızası giderildi.
Yetem B blok bölünen odaya elektrik tesisatı çekildi.
Çünür ovasındaki 2 nolu su kuyusunun kontaktörü değiştirildi.
ISUBÜ inşaat atölyesi ana trafodan şalter arızası giderildi.
Kütüphane tuvalet lambaları bakımı yapıldı.
Kütüphane giriş kat priz arızası giderildi.
Spor Bilimleri Fakültesi internet switchlerine elektrik 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.
Rektörlük santralde çalışan 8223 numaralı telefonun sistemsel arızası giderildi.
SDÜ Rektörlük santrali, Fen Edebiyat Fakültesi santrali, Hukuk Fakültesi santrali, İlahiyat Fakültesi santrali, Eğitim
Fakültesi santrali, Spor Bilimleri Fakültesi santrali, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi santrali, Merkezi Derslikler santrali ve
Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu santrali, Teknokent santralinin 2022 yılı 2. periyodik bakımları yapıldı.

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Santral kurulması için keşfe gidildi.
Merkez santralden çalışan YETEM binasında yeni oluşturulan 3 ofise bina ankestrasından ayrı ayrı kablo çekilerek eski
ofislerindeki numaralar bu odalara taşındı.
Marangozhane İşleri
Güzel Sanatlar Fakültesi 20 adet çizim masası imalatı tamamlandı, yerine teslim edildi.
Su Enstitüsü 19 adet dolap imalatı tamamlandı.
Eğirdir Sağlık Hizmetler MYO 17 adet büro dolap imalatı ve 1 adet anahtarlık imalatı tamamlandı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi dolap imalatı tamamlandı, montajı yapıldı.
Yetem kapı tamiratı yapıldı.
Sosyal Bilimler Fakültesi dolap imalatı yapıldı.
Batı Yerleşkesi cami tuvalet kapıları tamir edildi.
Metal Atölyesi İşleri
Yetem asma tavan için metal iskele yapıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü laboratuvar tezgahların imalatı tamamlandı.
Güzel Sanatlar Fakültesi çalışma masası boyandı.
Fen Edebiyat Fakültesi tezgahlarını yerleştirme işlemi yapıldı.
Traktör kar küreme makinesi kaynatıldı.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO raf imalatı yapıldı ve boyandı.
Metal Atölyesi çatı katı uzatıldı.
Metal Atölyesi çatı kapı pvc montajı demir aksamlar yapıldı.
Metal Atölyesi çatı katı pvc montajı devam ediyor.
Metal Atölyesi çatı katı temizliği ve makinelerin bakımı yapıldı.
PVC Atölyesi
Kütüphane pvc tamiratları yapıldı.
Yetem Pvc imalatı yapıldı.
Yetem cam yeri açıldı ve pvc kapı montajı yapıldı.
Yetem asma tavan montajı yapıldı ve oda bölme imalatı tamamlandı.
Eczacılık Fakültesi cam montajı yapıldı.
Pvc atölyesi yanındaki hurda malzemeler ayrıldı.
Atatürk Spor Salonu duvara alçıpan montajı yapıldı.
Metal Atölyesi'ne pvc montajına başlandı.
Klima İşleri
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ısı kontrol odasında cihazlardan su damlatıyor diye gelen
arızaya istinaden yapılan kontroller sonucunda klima santral odasında 3 yollu vanadan su akıttığı tespit edilmiştir. Su
Tesisat birimine haber verilerek gerekli işlemler yapıldı.
Tıp Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanları ve Araştırma Merkezinin yeni gelen serpantin yerine takıldı fakat boru
uzunlukları tutmadığı için fabrikaya gönderilmek için yerinden çıkarıldı.
15.02.2022 tarihinde Otomasyon sisteminden gelen klima montajı işlemi tamamlandı. 2 bar R 22 klima gaz takviyesi
yapıldı.
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Fakülte Sekreteri odasındaki klimalara tahliye hortumları bileştirilerek 20 metre klima
tahliye hortumu çekildi.
İlahiyat Fakültesi bodrum katta yer alan elektrik odasındaki delik olan klima hortum değiştirildi. 5 metre klima tahliye
hortumu kullanıldı.
10.03.2022 tarihinde gelen arızaya istinaden Yetem Binası 1. Kat İlaç,Tıbbi Cihaz ve Dermokozmetik Araştırma ve
Uygulama Laboratuvarında arızalı olan diamond marka klimanın cam sigortası arızalanması üzerine sigorta değiştirilerek
arıza giderildi.
YETEM giriş kat Enerji Teknolojilerinde vestel marka inverter klima eror 5 hata kodu verdiği tarafımıza haber verilmesi
üzerine klimanın R410A gazını eksik olduğu anlaşılmıştır. 1 Bar R410A gaz takviyesi yapılmıştır, arıza giderildi.

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı VIP Salonunda arızalı olan Vestel salon tipi klimanın çalışmadığı tespit
edilmiştir. Arıza giderilerek klima aktif hale getirildi.
Kablolama (İnternet)
Enstitülerin bulunduğu binaya turnike sistemi için 2 adet cad 6 kablo çekildi.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi güvenlik kulübesi bariyerlere cad 6 kablo çekildi.
Yetem binasında bölünen odaya internet kablosu çekildi.
Merkezi dersliklerde bulunan Çetin Koruk hocanın odasına 2 adet cad 6 kablo çekildi.

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Doğu- Batı Yerleşke ana arter, tali yollar ve otoparkların trafiğe açık tutulması için iki iş makinesi, iki tesviye kürekli traktör ve 7
personel ile yol genişletme ve otoparklarda kar küreme çalışmaları tamamlandı.
Yoğun kar yükü nedeniyle kırılan ağaç dallarının toplanmasına devam ediliyor.
Yağmur ve kar yağışı nedeniyle ara verilen gül budama çalışmalarına başlanıldı.
Rektörlük otoparkı ve çevresinde birikmiş olan kar kütleleri iş makinası ile temizlenmesi tamamlandı.

