YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(10.01.2022-14.01.2022)

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hastane ameliyathane tadilat işinin yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
Bakım Onarımın yaptığı kablolama çalışmaları için kot alma işlemine devam ediliyor.
Kontrollükler devam ediyor.
MEKSİS güncellemeleri yapılıyor.
Spor Tesisleri Binası 2. Blok projesi plan tadilatı yapılıyor.
Çatı Tadilatı işinin Yaklaşık Maliyet Çalışmaları devam ediyor.
Dış mekan engelli erişimi Yaklaşık Maliyet Çalışması devam ediyor.
Sağlık Bilimleri Fakültesinde bulunan sınıfın laboratuvara dönüştürülmesi işinin proje tadilatı yapıldı.
Hastane kadın-Doğum servisine ait etüt çalışmaları yapıldı.
YETEM binasının mevcut durum proje güncellemesi tamamlandı.
Eczacılık Fakültesi bodrum kat tadilat projesi devam ediyor.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
MEKANİK
Bina ısıtma, soğuk su ve yangın suyu boru hatları imalatları devam ediyor.
SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
İNŞAAT
Teknik servis (BD12a) döşeme kiriş demir donatı imalatları tamamlandı. Tabliye beton dökümü devam ediyor.
Asansör çevresi duvar üstü lento ve eksik kalan duvar imalatları devam ediyor
Asma tavan askı teli imalatları devam ediyor.
Kapalı otopark giriş yolundaki perdelerin yüklenici firma ile kotları ayarlandı, perde kotlarına karar verildi.
Ön cephe teras mahali bozulan perde xps yalıtım ve drenaj levhası imalatları devam ediyor
ELEKTRİK
Bodrum kat tava imalatları devam ediyor.
MEKANİK
Havalandırma tesisatı yangın damperleri montajı devam ediyor.
SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ
+8,00 metre kotunda kalıp, iskele kurulumu tamamlandı. Döşeme kiriş demir imalatları devam ediyor.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
Hafta sonu yapılan sınav için sürekli geçişe izin verilen turnikeler normal sisteme alındı.
Fen Edebiyat Fakültesi turnike arızası giderildi.
Eğitim Fakültesi engelli turnike arızası giderildi.
İlahiyat Fakültesi otopark bariyeri alıcı anten kablo arızası giderildi.
İlahiyat Fakültesi 3 nolu turnike elektronik devre arızası giderildi.
Doğu kütüphane giriş-çıkış kart okuyucu sistemi arızası giderildi.
Batı nizamiye girişi otomatik geçişli bariyer arızası giderildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo girişi kart okuyucu arızası giderildi.
Ulaştırma birimi kart okuyucu arızası giderildi.
Alakart arkası bariyer arızası giderildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi turnike arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E13 girişi engelli turnike arızası giderildi.
Üç adet 3710 kart okuyucu cihaz onarımı yapıldı.
Menza bariyeri anten alıcı ayarı yapıldı.
İlahiyat Fakültesi arkası menza nizamiye bariyer arızası giderildi.
Hukuk Fakültesi engelli turnike sinyal arızası giderildi.
İlahiyat Fakültesi engelli turnike arızası giderildi.
Doğu nizamiye 3 nolu bariyer fotosel arızası giderildi.
Eğitim Fakültesi engelli turnike sensör kovanı kırılmış olup müdahale edilerek arızası giderildi.
56 nolu nizamiye bariyerine araç çarpması sonucu kolu yamulmuş olup müdahale edilerek düzeltildi.
Mühendislik Fakültesine bağlı bütün personel kapılarının (E1-E15) turnikeler hariç öğrenci kullanımına kapatıldı.
Anfi arkası 56 nolu nizamiyenin çatlak olan bariyer kolu yenisi ile değiştirildi.
Batı nizamiye ziyaretçi girişi kırık olan bariyer kolunun yerine yeni kol takıldı.
Hukuk Fakültesi 1 nolu turnike kol göbeği arızası giderildi.
Tıp Fakültesi ek derslikler girişi 3 nolu turnike kart okuyucu arızası giderildi.
Sıhhi Tesisat
Kütüphane giriş kat soldaki erkek wc kırık klozet kapağı yenisi ile değiştirildi.
Kütüphane sıfır kat sabunluk tamiratı yapıldı.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı üst kat erkek wc bas arızası giderildi.
Hukuk Fakültesi klozet arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E7 bloğu bayan wc tıkanıklığı kılavuz salınarak tıkanıklık giderildi.
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO kosva vana arızası giderildi.
İletişim Fakültesi wc lerindeki arızalar giderildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KZ-86 nolu wc musluk arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E4-E5 arasındaki yağmur oluğu tamir edildi.
Mimarlık Fakültesi engelli wc, öğrenci wc (erkek- bayan) klozet ve musluk arızaları giderildi.
Metal atölyesi wc musluk arızası tamir edildi.
Mühendislik Fakültesi E4 bay bayan tuvaletlerdeki musluk ve klozet arızaları tamir edildi.
Çiftçi Eğitim Merkezi patlayan ana içme suyu hattı tamir edildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi arızalı musluğun tamiratı yapıldı.
Batı merkezi derslikler alt girişteki wc deki su kaçağı tamiratı yapıldı.
İlahiyat Fakültesi wc deki fayans tamiratı için lavabo sökümü yapıldı.
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.
Marangozhanenin 1522 numaralı telefonunun bina ankestrası ile ofis arasındaki hat değiştirilip, kordon kablosunu
yenilenerek hat çalıştırıldı.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1382 numaralı telefonunun sistemsel arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E-1 bloğunda bulunan 1193 numaralı telefon hattına paralel telefon bağlanıp, gerekli işlemler
yapılarak çalıştırıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi'nin arızalı olan 4307 numaralı telefonunun yerine 4001 olarak değiştirilip gerekli işlemler yapılarak
çalıştırıldı.
Merkezi Derslikler telefon santraline 3450 nolu telefon numarası verilip gerekli işlemler yapılarak çalıştırıldı.

İletişim Fakültesi'ne ait arızalı 8356 numaralı telefonu, merkezi derslikler telefon santralinden gerekli işlemler yapılarak
3497 numara ile değiştirilip çalıştırıldı.
İletişim Fakültesi'ne ait 8359 numaralı telefon ve paralellerinin arızaları giderilip çalıştırıldı.
İnşaat İşleri
Batı Yemekhanesinde döşenen fayanslara derz çekme işleri tamamlandı.
Rektörlük binasında merdivenlerde kablo geçişi için kırılan fayansların tamiratları yapıldı.
YETEM Binasında kabarıp dökülen 2 adet WC nin duvar fayanslarının tamir bakımları yapıldı.
Rektörlük altı Erasmus yanı yıkılan bordürlerin tamiratı yapıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi yan tarafında otoparkta çökük olan kısım çakılla dolduruldu
Boya İşleri
Rektörlük Personel Daire Başkanlığı merdiven duvarları ve merdiven kenarları ile daireye ait bir adet odanın boyanması
tamamlandı.
Mühendislik Fakültesi E-6 Bloğunda Araştırma Görevlisi Umut Bekçi'nin odası ve aynı blokta seminer salonunun
boyanması tamamlandı.
Marangozhane İşleri
Diş Hekimliği Fakültesi dosya dolapları imalatına başlandı.
Yenilikçi Teknolojiler Merkezi dolap imalatı yapıldı, yerlerine montaj edildi.
Eczacılık Fakültesi kapı imalatı yapıldı, yerine montaj edildi.
Diş Hekimliği Fakültesi dosya dolapları montajı yapıldı.
Batı Yerleşkesi cami lambiri tamiratı devam ediyor.
Batı Yerleşkesi prototip atölyesi askılık bağlandı.
Batı Yerleşkesi merkezi derslikler kürsü tamiratı yapıldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kapı kilidi değiştirildi.
Mimarlık Fakültesi yazıcı standı yapıldı.
Yetem kapı tamiratı yapıldı.
Rektörlük genel sekreterlik kapı tamiratı yapıldı.
Yetem iç tuvalet kapıları, tuvaletlerin ana giriş kapıları tamiratları ve kilit değişimi yapıldı.
Kütüphane kapı pervaz tamiratları ve dolap menteşe tamiratları yapıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi toplantı masaları imalat yapıldı.
Batı Yerleşkesi prototip atölyesi platform sunta montajı tamamlandı.
Metal Atölyesi İşleri
Batı Yerleşkesi KYK girişi mazgal imalatı tamamlandı.
Batı Yerleşkesi köprü altı mazgal montajı yapıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi gaz odası panel tel montajı yapıldı.
Batı Yerleşkesi Prototip atölyesi platform imalatı yapıldı, montajı devam ediyor..
PVC Atölyesi İşleri
Eczacılık Fakültesi'ne alçıpan malzeme taşındı.
Doğu Yerleşkesi kütüphane pencere tamiratı yapıldı.
Yabancı Diller Yüksekokulu pvc imalatına başlandı.
Güzel Sanatlar Fakültesi pvc tamiratı yapıldı.
Yabancı Diller Yüksekokulu pencere imalatı tamamlandı.
Mühendislik Fakültesi pencere tamiratı yapıldı.
Kablolama İnternet
Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUDUM) toplantı odasına 12 adet Cad 6 kablo çekildi.
Elektrik İşleri
Mühendislik Fakültesi Jeotermal laboratuvarı sigorta arızası tamiratı yapıldı.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yan yol köprü aydınlatma direklerinin kopan kablosu yeniden çekilerek direkler yanar hale
getirildi.
Doğu nizamiye güvenlik kulübesi ısıtıcısı arızalı olduğu için söküldü.
Ulaştırma Birimi kart okuyucusu için elektrik priz takıldı.
Genç Diyanet sohbet evi arızalı priz ve fişleri değiştirildi.

İletişim Fakültesi Gazetecilik laboratuvarı arızalı prizler değiştirildi, fakültenin yanmayan lambalarının tamamı değiştirildi.
Araştırma ve Yenilikçi Direktörlüğü toplantı salonuna priz hattı çekildi.
Klima İşleri
Otomasyon sisteminden gelen arızaya istinaden Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 24 saatlik çalışma salonu
klimasının dış kısmında buz tutması ve klimanın çalışmamasını istemeleri nedeniyle klimanın elektrik bağlantısı kesildi ve
arıza giderildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi zemin katta yer alan akü odasındaki klimanın filtre temizliği yapıldı ve klimanın
kontrolleri yapıldı.

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Batı Yerleşke Yapı İşleri, Deprem Araştırma yolu ve Laboratuvar Blokları arkası iç bahçeler gül budama devam ediyor.
Gül budama atıkları günlük olarak çöp depolama alanına taşınıyor.
Atayalvaç MYO na yüz adet tüplü gül, 12 adet lavanta ve 22 adet gül fidanı gönderildi.
Sera içi çiçek tohumu ekim tavaları hazırlıkları yapılıyor.

