YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(11.04.2022-15.04.2022)
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 devam ediyor.
Yetem Konferans Salonu çizim işleri devam ediyor.
Uzaktan Eğitim Merkezi stüdyo projelendirmesi tamamlandı.
Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvar ve sınıf tadilatı etüt çalışmaları devam ediyor.
Mühendislik Fakültesi Elektronik laboratuvarına ait proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
Dış Mekân Engelli Erişimi yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
Hastane kafeterya proje çalışmaları devam ediyor.
Tenis kortu yanı duvarların röleve alınması çalışmaları yapıldı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
M2 merdiveni korkuluk küpeşte köşe kaynak imalatları devam ediyor.
4. kat duvar sedye çakma bandı imalatı devam ediyor.
SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ
2. kat elektrik kablo imalatları tamamlandı. 1. kat elektrik kablo imalatları devam ediyor.
Zemin kat iç mekanlar kaba sıva imalatları devam ediyor.
SDÜ İÇME VE KULLANMA SUYU OTOMASYONU İLE REVİZYONU İŞİ
Doğu su deposu kablo imalatları devam ediyor.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
Rektörlük B girişi engelli turnike konum switch arızası giderildi.
Meydan giriş bariyeri reflektör arızası giderildi.

Doğu nizamiye personel giriş bariyerinin kırılan reflektör aynası yerine yenisi takılarak arıza giderildi.
Doğu Merkezi Derslikler 2 nolu turnike kol arızası giderildi.
Doğu menza giriş bariyeri data arızası giderildi.
Rektörlük B girişi engelli turnikesinin bozuk olan rulmanları değiştirilerek, çalışır hale getirildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı otopark girişi kayar kapı arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E1-E4 girişi 1 nolu turnike arızası giderildi.
Batı öğrenci girişinde yerinden çıkan 2 adet turnike kolu yerine takılmış olup, 10 adet turnikenin kontrol ve bakımı yapıldı.
Doğu Merkezi Derslikler alt giriş turnike kol arızası giderildi.
KYK girişi 1 nolu turnike data arızası giderildi.
Doğu Merkezi Derslikler alt girişi 1 adet turnike kolu kırılmış olup, onarımı yapılarak yerine montajı yapılıp arıza giderildi.
Hafta sonu yapılacak olan sınavlar için bildirilen fakülte ve kampüs girişlerine sürekli geçiş izni verildi.
Sıhhi Tesisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi k2-62 nolu sınıf fan-coil sıcak su giriş hattı patlayan çelik flex boru tamir edildi.
Atatürk Spor Salonu kalorifer su kaçağı tamir edildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi kosva vana arızası tamir edildi.
Mühendislik Fakültesi Jeotermal Araştırma ve Uygulama Merkezi kalorifer vanası su kaçağı arızası tamir edildi.
Eczacılık Fakültesi rögar bağlantısı yapıldı, rögar yağmur suyu hattından ayrıldı.
Mühendislik Fakültesi E-12 bayan öğrenci WC klozet arızası giderildi.
YETEM giriş kat erkek WC sabunluk montajı yapıldı.
İlahiyat Fakültesi giriş kat personel erkek WC bas musluğu arızası giderildi.
Radyo-TV WC musluk arızası giderildi.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı termosifon çelik bağlantısı değiştirildi.
Batı Merkezi Derslikler klozet arızası giderildi.
Eczacılık Fakültesi 1.kat bayan wc bas musluğu arızası giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi dekanlık katı bayan WC musluk arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E-4 lavabo sifonu arızası giderildi.
Eğitim Fakültesi musluk arızası giderildi.
Doğu yeni yemekhane inşaatı su sayacı değiştirildi.
Doğu Merkezi Derslikler kalorifer su kaçağı giderildi.
Mühendislik Fakültesi E-6 bayan WC bas musluğu arızası giderildi.
Eski at çiftliğine yapılan inşaata su sayacı takıldı, manuel saat söküldü.
Doğu yemekhane WC taşı montajı yapıldı.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bayan WC musluk arızası giderildi.
Hurdalıkta bulunan eski kuyu boruları sökülerek Bozanönü su depolarına gönderildi.
İnşaat İşleri
Diş Hekimliği Fakültesi bloklar arası dilatasyon bölgesinde yerinden çıkan metal parçalarının tamiratı ve onarılması
tamamlandı.
Eczacılık Fakültesi yangın çıkış kapısının dış duvarın andezit taşlarının tamirat ve onarımı yapıldı
Boya İşleri
Mühendislik Fakültesi E-10 blokta yeni yapılan deponun demir kapısının yağlı boya ile boyanması tamamlandı.
Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti anabilim dalında bulunan öğretim üyesi odasının boyanması tamamlandı.
Mühendislik Fakültesi E-1 Bloğun girişindeki güvenlik kulübesinin boyanması yapıldı.
Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Mesut Tığdemir'in odasının tamirat ve boya işleri yapıldı.
Elektrik İşleri
Merkezi Derslikler doğu kazan dairesindeki eski pompa pandaları söküldü.
Kütüphane arızalı priz tamir edildi.
Enstitüler koridorları lamba bakımı yapıldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı erkekler tuvaletinde arızalı lamba değiştirildi.
Rektörlük Hukuk Müşavirliği koridor lambaları değiştirildi.
Çünür Bozanönü 4 nolu su kuyusu termik arızası yapıldı.
YETEM Enerji Teknolojileri Bölümü karanlık oda elektrik tesisatına ilave yapılarak lambalara kumanda çekildi.
Telefon Santrali
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ait 1890 numaralı dijital telefon arızası Rektörlük telefon santralinden gerekli
işlemler yapılarak çalıştırıldı.
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 Dekan Yardımcısı odasının 211 01 82 nolu telefonu Rektörlük santrali ve İlahiyat Fakültesi santralinden
gerekli işlemler yapılarak dijital hatta çevrilip kullanıma açıldı.
Sosyal Bilimler Enstitüsü ait 3125 numaralı arızalı telefon Enstitüler santralinde karttaki yeri değiştirilerek çalıştırıldı.
Sosyal Bilimler Enstitüsüne ait 3203 Nolu dijital telefon Rektörlük santralden program arızası giderildi.
Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü'nde bulunan 8295 numaralı telefon kullanıcısı Bilge HÜRMÜZLÜ
KORTHOLT ve 8018 numaralı telefon kullanıcısı Seda ŞİMŞEK TOLACI olarak değiştirildi.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bakım sözleşmesi yapılan firmayla beraber santral programlaması
yapılıp, portların arızası giderildi.
Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü'nde bulunan 8013 numaralı dijital dahili hattın 8294 numaralı dahili hatta,
8294 numaralı dahili hattında 8013 numaralı dijital hatta çevrildi.
1623 numaralı dahili hattın 8296 numaralı dahili hatta, 8296 numaralı dahili hattın 1623 numaralı dahili hatta çevrildi.
8279 numaralı hattın 8201 numaralı dijital hatta, 8201 numaralı hattın 8279 numaralı dahili hatta çevrilmiş olup, ayrıca
kablo çekilip kanal döşendi.
Adalet MYO 312 nolu odaya odada bulunan telefona paralel telefon tesisi yapıldı.
Marangozhane İşleri
Fen Edebiyat Fakültesi dolap imalatları tamamlandı, yerine montajı yapıldı.
Teknokent bahçesinde konteyner tamiratı yapıldı.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı dolap montajı yapıldı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi kapı tamiri yapıldı.
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü kapı kilidi değiştirildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi kapı tamiratı yapıldı.
Eczacılık Fakültesi kapı tamiratı yapıldı.
Metal Atölyesi İşleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi saç aparatları yapıldı.
Teknokent bahçesindeki konteynerin üzerine çatı imalatı tamamlandı, yerine montajı yapıldı.
Yönlendirme levhası tamiratı yapıldı.
Tıp Fakültesi masa ayağı kesildi ve çöp kovası montajı yapıldı.
PVC Atölyesi
Mühendislik Fakültesi pencere tamiratı yapıldı.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı pencere tamiratı yapıldı.
Klima İşleri
Konukevi kafeterya salonunda bulunan salon tipi klimanın bağlantısı yapıldı.
Kablolama (İnternet)
ISUBÜ Isparta Meslek Yüksekokulu arkasında bulunan panik butonuna fiber kablo çekildi.

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Çim biçme hazırlığı için yeşil alanlarının üzerindeki atıkların (taş, dal parçaları, çöp vb.) temizlenmesine devam edildi.
Kampüs içindeki ağaçların şekil budaması ve dalların toplanması işlerine devam edildi.
Sera içinde köklendirilen lavantaların tüpleme işleri yapıldı.
Yeni dikimi yapılan fidanların diplerine sulama havuzları yapıldı.
Fidan dikim sahasına taşınan fidanların dikimine devam edildi.
Dikilen fidanlara tankerle can suyu verildi.

