YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(13.06.2022-17.06.2022)
ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MEKSİS güncellemeleri yapılıyor.
Kontrollükler devam ediyor.
Arşiv düzenlemesi yapıldı.
Dış Mekân Engelli Erişimi mahal listesi kontrol ediliyor.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Hangar Yapım İşine ait mimari proje çalışmaları devam ediyor.
Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvar tadilatı için çizimler tamamlandı.
Kantin proje çizimleri yapılıyor.
2023-2025 yılları Yatırım Programları hazırlanıyor.
Geçici depo alanları m² hesapları yapıldı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
Tasfiye aşamasında.
SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ
Dış cephe mantolama sıva imalatları tamamlandı.
Asma tavan imalatları tamamlandı, ayarlamalar yapılıyor.
Zemin kat ve 2. kat döşeme seramik imalatları tamamlandı.
1. kat WC asma tavan imalatları devam ediyor.
Asma tavan imalatlarında ayarlamalar yapılıyor
Islak zeminler su yalıtımı imalatı devam ediyor.

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 Yerleşkesinde elle yabancı ot mücadelesine devam edildi.
Güllerde solmuş ve kurumuş çiçeklerin kesme işine devam edildi.
Çiçek dikimine başlanıldı.
Mezuniyet töreninin yapılacağı alanda bulunan çalı ve mazılarda şekil budaması yapıldı.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci girişi sol 4 nolu turnikenin yanan trafosu değiştirilerek arızası giderildi.
Eğitim Fakültesi kantin girişi 2 nolu turnike kol arızası giderildi.
Batı Yemekhane kart okuyucu arızası giderildi.
Batı Personel B Yemekhane Salonu 2 adet turnike arızası giderildi.
Tüm cihazlara yeni server bloğuna göre IP planlaması yapıldı.
Doğu Kapalı Spor Salonu sporcu girişi 2 nolu turnike arızası giderildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci girişi 5 nolu turnike arızası giderildi.
Doğu Merkezi Derslikler üst girişi 5 nolu turnike kol arızası giderildi.
Batı Yerleşkesinde bulunan tüm kart okuyucu cihazların işlerlik kontrolü ve mac adresi alımı yapıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi dekanlık katı ve giriş zemin katta bulunan kayar kapıların arızaları giderildi.
Doğu Öğrenci Yemekhanesi çıkış turnikesi kapak arızası giderildi.
Doğu Yerleşkede bulunan bütün kart okuyucu cihazların işlerlik kontrolü yapıldı, Tıp Fakültesi asansörü, Sağlık Bilimleri
Fakültesi engelli çıkışı ve Fen Edebiyat Fakültesi asansöründe bulunan Nitken Encardi kart okuyucu cihazlarının
ekranlarının kırık olduğu tespit edildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci turnikeleri elektrik arızası giderildi.
Tıp- Hukuk Fakültesi otopark bariyeri elektrik arızası giderildi.
Hafta sonu yapılacak sınav için talep edilen fakülte girişleri, sınav salon girişleri ve kampüs girişlerindeki turnikelere
sürekli geçiş izni verildi.
Sıhhi Tesisat
Doğu galeri gezilerek su kaçağı olup olmadığı kontrol edildi.
Eğitim Fakültesi galeri girişine pompa konuldu.
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü musluk arızası giderildi.
Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi cihaz baca bağlantısı çekildi, bağlantıları yapıldı.
Doğu Merkezi Derslikler giriş kat erkek WC musluk arızası giderildi.
Yetem binası kazan dairesi yanı kırılan oluk değiştirildi.
Fen Edebiyat Fakültesi 2. kat bayan WC bas musluğu arızası giderildi.
Tıp Fakültesi C Blok bayan WC bas musluğu arızası giderildi.
Eczacılık Fakültesi saf su cihazı bağlantısı yapıldı.
Güzel Sanatlar Enstitüsü erkek WC pisuvar musluğu değiştirildi.
Fen Edebiyat Fakültesi musluk arızası ve bas musluğu arızaları giderildi.
Kütüphane önü tıkalı mazgallar açıldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı erkek WC lavabo sifon arızası giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi 0 kat bas arızası giderildi.
Konukevi tıkalı pis su hatları kılavuz salınarak tıkanıklık giderildi.
Teknokent WC’ lerde ki arızalar tamir edildi.
Batı Merkezi Derslikler musluk arızası tamir edildi ve mescit abdesthane tıkalı süzgeç kılavuz salınarak açıldı.
Orman Fakültesi üst katlara su çıkmadığı için galeri vanaları kontrol edildi, basınç düşürücüleri arızalı bildirildi.
Eczacılık Fakültesi bodrum kat saf su cihazı bağlantısı yapıldı.
Adalet MYO 320 numaralı oda kalorifer su kaçağı giderildi.
Doğu Merkezi Derslikler amfi katı temizlik odası süzgeç tıkanıklığı giderildi.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO bahçe sulama hat bağlantısı yapıldı.
İnşaat İşleri
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi önündeki otoparkın yıkılan bordür ve kilit taşlarının tamir ve onarımları
tamamlandı.
Tıp Fakültesi hastanesinin arkasında yerinden sökülen ve kırılan bordürlerin tamiratları tamamlandı.
Eğitim Fakültesi dekanlığında bulunan mescide su basması dolayısıyla galeri içerisine su pompası koymak için beton ve
duvar yapıldı.
Eğitim Fakültesi dekanlığına 203 nolu sınıf ve diğer sınıflarda cam önündeki mermerlerin tamiratı yapıldı.
Yabancı Diller Yüksekokulu tuvaletlere derz yapıldı.
Tıp Fakültesi temizlik odası ve tuvaletlere derz yapıldı.
Yetem'de bulunan C ve D Blokları arasındaki rögarların akıntısı sağlanarak su akması önlenmiş olup, ayrıca çöken kilit
taşlarının yerleri düzeltilerek onarımı yapıldı.
Klima İşleri
Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu server odasında bulunan klimanın elektrik bağlantısı yapıldı ve 3.10 bar R22 Klima
gaz takviyesi yapıldı. Klima soğuk konumda çalıştırıldı.
Merkezi Dersliklerde arızalı olan 2 adet serpantin montajı yapılmak üzere yerlerine götürüldü.
Fen Edebiyat Fakültesi Mitsubishi marka klima su damlatması üzerine arıza giderildi.
Boya İşleri

Teknokentte binanın son katında takılan kapının boyanması ve duvarının tamir boya badana işleri tamamlandı.
Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü koridorların boyanması yapıldı
Elektrik İşleri
Mühendislik Fakültesi E13 bloğu sigorta değişimi yapıldı.
Batı Ekoparkta yapılan kazı sonucu kopan kablo eklendi.
Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu klima bağlantısı tamamlandı.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü WC lamba arızaları giderildi.
TR2 Orta gerilim hat beslemesi yapıldı.
Batı su kuyusu kablo düzenlemesi yapıldı.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik laboratuvarı lamba bakımı yapıldı.
Genel Sekreterlik WC havluluk enerji kablo bağlantısı yapıldı.
Cam kafe ön ödemeli elektrik sayacı kontrolü yapıldı.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO bahçe sulama motorları elektrik kontrolü yapıldı.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo lamba bakımı 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.
Hukuk Fakültesi 330 nolu odaya Hukuk Fakültesi santralinden bir adet analog numara tahsis edilmiş olup, gerekli
işlemler yapılarak kullanıma açıldı.
Marangozhane İşleri
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı masaların tamiratları yapıldı.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı masa boya imalatları yapıldı.
Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlüğüne ait toplantı masası imalatı tamamlandı.
Rektörlük kapı tamiratları yapıldı.
Metal Atölyesi İşleri
Eğitim Fakültesi altındaki galeriye su pompası bağlantı tezgâhı monte edildi.
Batı Spor Salonu tenis kortları tamiratları yapıldı.
Su deposu kapı imalatı yapıldı.
Klima ayak imalatı yapıldı.
Atölye temizliği ve makine bakımları yapıldı.
PVC Atölyesi
Teknokent kapı üstü alçıpan kapatma yapıldı.
Eczacılık Fakültesi sineklik montajı yapıldı.
Mühendislik Fakültesi öğrenci girişi üstü kaplama arızası yapıldı.
Kablolama (İnternet)
Batı su deposu otomasyon sisteminde kullanılmak üzere batı su deposu yanında bulunan güvenlik binasına fiber kablo
çekildi.
Çim Sulama
Kütüphane önü çim alan suyu açıldı.
Amfi arkası kulüpler önü çim alan suyu açıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi karşısı çim alan suyu açıldı.
Eğitim Fakültesi önü çim alana suyu açıldı.
15 Temmuz Şehitler cami arkası çim alan suyu açıldı.
Spor Bilimleri Fakültesi yanı çim alan suyu açıldı.
Yüzme havuzu girişi ve yanı çim alanı suyu açıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci girişi ve oto park altı çim alanı suyu açıldı.
Tıp Fakültesi arkası çim alanı suyu açıldı.
Doğu Isı Merkezi önü ve arkası çim alanı suyu açıldı.
Eski Park Bahçeler binası önü çim alanı suyu açıldı.
İlahiyat Fakültesi öğrenci girişi ve arkası çim alanı suyu açıldı.
Doğu girişi nizami altı orta ada çim suyu açıldı.
Hastane yolu yol boyu çim suyu açıldı.
Eczacılık Fakültesi üstü ve önü çim alanı suyu açıldı.
İlahiyat Fakültesi yanı çim alanı suyu açıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi içinde çim alanı suyu açıldı.
Hastane onkoloji girişi çim alanı suyu açıldı.
Doğu Yerleşkesi Kılıçaslan Camii çim alanı suyu açıldı.
Tıp Fakültesi girişi fıskiye değiştirildi ve 50'lik patlak boru tamir edildi.
Hastane otobüs durağı orta ada çim suyu açıldı.
Hastane acil önü çim suyu açıldı.
Hastane poliklinik girişi çim alanı suyu açıldı.
Hastane morg girişi çim alanı suyu açıldı.
Sabancı Yurdu yanı çim alanı suyu açıldı.

