YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(16.05.2022-20.05.2022)
ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MEKSİS güncellemeleri yapılıyor.
Kontrollükler devam ediyor.
Arşiv düzenlemesi yapıldı.
Doğu Yemekhane Binası İkmal İnşaatının tasfiye için mevcut durum projeleri hazırlanıyor.
Hastane Mikrobiyoloji Laboratuvarı Tadilatı işi proje çizimi yapılıyor.
Dış Mekân Engelli Erişimi mahal listesi hazırlanıyor.
Hastane arkası çevre düzenleme projesi yapıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çay ocağı yerine ait ölçümler yapıldı.
Batı Merkezi Derslikler Binasının Kesin Kabulü yapıldı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
Tasfiye aşamasında.
SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ
2. kat kaba sıva imalatları devam ediyor.
1. kat alçı sıva imalatı devam ediyor.
Zemin kat seramik imalatı devam ediyor.
2. kat tavan serpme sıva imalatları tamamlandı.
SDÜ İÇME VE KULLANMA SUYU OTOMASYONU İLE REVİZYONU İŞİ
Otomasyon scada kontrolleri tamamlandı.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
Kütüphane kart okuyucu arızası giderildi.
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO'da bulunan 2 adet turnikenin arızası giderildi.
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO'da bulunan engelli turnikesinin tek taraflı çalışmadığı tespiti yapılıp arızası giderildi.
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO'da bulunan cihazlara gelen verileri konfigürasyonu kontrol edilip daha hızlı çalışması
sağlandı.
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO'da nitgen cihazların yazılım ve donanım arızalı giderildi.
Batı öğrenci girişinde 2 adet turnikenin kart okumadığı tespit edilmiş olup arıza giderildi.
Doğu Menza bariyer donanım arızası giderildi.

19 Mayıs meydan bariyer arızası giderildi.
Isparta MYO turnike arızası giderildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi otopark bariyer arızası giderildi.
Hafta sonu sınav yapılacak olan fakültelerin kolları sistemden düşürüldü.
Sıhhi Tesisat
Kütüphane erkek abdest alma yeri lavabo sifon arızası giderildi.
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO bodrum kat gider tıkanıklığı giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi alt kat abdest alma yeri süzgeç tıkanıklığı giderildi.
Batı Merkezi Derslikler gezilip arızalar tespit edildi kabul için bildirildi.
İlahiyat Fakültesi WC klozet arızası giderildi.
Kulüpler WC bas ve pisuvar arızası giderildi.
Tıp Fakültesi Morfoloji binası süzgeç tıkanıklığı giderildi.
Hukuk Fakültesi kanalizasyon arızası giderildi.
Kütüphane giriş kat pisuvar arızası giderildi.
İnşaat laboratuvarı yağmur olukları tamiratı yapıldı.
Doğu Yemekhane rögar tıkanıklığı giderildi.
Teknokent kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
Kütüphane giriş kat WC su arızası giderildi.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı çay ocağı ocak flex arızası giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi klozet arızası giderildi.
Yetem klozet arızası giderildi.
Teknokentte bulunan konteynıra ilave pissu hattı döşendi.
Batı çim saha su motoru ilave boru eklendi.
İnşaat İşleri
Kreş ve Anaokulu binasında merdiven duvarının ve deponun üstünün mermer tamiratı tamamlandı.
Kreş ile üst nizamiye arasındaki yıkık bordürlerin tamiratları yapıldı.
Atatürk Spor Salonunda asansör çağırma butonunun etrafındaki kırılıp sökülen mermer tamiratları yapıldı.
Enstitüler binasında dış merdivenlerdeki kırılan ve sökülen andezit taşlarının tamiratı yapıldı.
İlahiyat Fakültesi'nde 2 Adet WC de lavabo altlarının derz işleri tamamlandı.
Mühendislik Fakültesi İnşaat bölümü kulüp binasının dış çevresinde zemin duvarlarının etrafının mermer ile kaplanması
yapılarak, bina da muhtelif yerlerde tamirat yapıldı.
Eğitim Fakültesi önündeki giriş merdiveninde düşen mermerler tamir edildi, kırık olan rögar kapağının etrafı betonlandı,
yol üzerinde yerinden çıkan bordürler tamir edildi.
Boya İşleri
Kreş ve Anaokulu binasında sıvanan dış duvar ve muhtelif yerlerin boya badana işleri tamamlandı.
Metal atölyesinde 100 Adet araba metal bariyerlerinin yağlı boya ile boyanması tamamlandı.
Konukevinde bahçe çevresinde, çocuk parkında ve bina içerisinde yağlı boya ve ihtiyaç duyulan yerlerde duvar boyaları
yapıldı.
Elektrik İşleri
Konukevi sigorta arızası giderildi.
Kütüphane aydınlatma arızası yapıldı.
Doğu otobüs durakları sokak lamba arızası giderildi.
Mimarlık Fakültesi WC lambaları değiştirildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi sergi salonu için elektrik panoları altına priz çekildi.
Kütüphane orta kat koridor ve salon arızalı ampuller değiştirildi.
Yetem sigorta arızası giderildi.
Teknokent dış baraka sigorta arızası giderildi.
Telefon Santrali
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ait 8262 numaralı dijital telefonun sistemsel arızası giderilip, karttaki yeri
değiştirilerek 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.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Parke Atölyesine ait 1592 nolu telefon arızası giderilip kullanıma açıldı.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı odasındaki 1381 nolu dijital numaranın sistem arızası
giderilip, karttaki yeri değiştirilerek çalıştırıldı.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Eğitim-Öğretim Şubesinde kullanılan 1932 nolu telefonun arızası giderildi.
Öğrenci İşleri Daire Başkan Sekreteri 1066 nolu telefonun ahize spiral kablosu değiştirildi.

Yabancı Diller Yüksekokuluna ait 8150 nolu telefonun hat arızası giderilip telefon kullanıma açıldı.

Marangozhane İşleri
Konukevi kapı tamiratı yapıldı.
30. Yıl Hatıra Ormanı tabelası yerine montajı yapıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci elbise dolap imalatı tamamlandı.
Metal Atölyesi İşleri
Klima ayakları montajı yapıldı.
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü çim makinesi tamiratı yapıldı.
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ses yalıtım için ayaklı aparat imalatı yapıldı.
Eğitim Fakültesi önü rögar kapağı tamiratı yapıldı.
Spor Salonu kum torbası aparatı tamir edildi.
Atölye temizliği ve makine bakımları yapıldı.
PVC Atölyesi
Diş Hekimliği Fakültesi alçıpan tavan yapımı devam ediyor.
Kablolama (İnternet)
Batı Su Deposu Otomasyon Sistemi için eski Rektör evinden Batı Su Deposuna kadar olan mevki kalın üçlü doru ve
menhol montajı yapıldı.
Klima İşleri
Teknokent binasına yeni kurulan konteyner laboratuvara water still marka soğutma grubunu duvara demir kafes ile montajı
yapıldı.
Teknokente yeni kurulan konteyner laboratuvara soğutma sistemi tahliye deliği açıldı. Klima dış ünite montaj ve soğutma
sistemi tahliye deliklerine poliüretan köpük sıkılarak delikler kapatıldı.

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Tankerle sulamalara, hava şartlarının uygunluğuna göre devam edildi.
Ormanlık alanların traktörle sürülmesi, hava şartlarının uygunluğuna göre devam edildi.
İş makinaları, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü hizmetine verildi.
Konukevi bahçe düzenlenmesi tamamlandı
Doğu Yerleşkesinde çim biçimine devam edildi.
Doğu Yerleşkesinde çapa işlerine devam edildi.
Deprem Araştırma Merkezi çevresinde kırılan ağaç ve dalların kesimi yapıldı.
Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşındı.
Sahada eğilmiş fidanların düzeltilmesi ve kazıklarının yenileme işleri yapıldı.
İş makinası ile lojmanlar bölgesindeki yeni fidan dikim çukurları düzenlendi.
Çim makinalarının günlük bakım onarımları atölyemizde yapıldı.

