YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(17.01.2022-21.01.2022)

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hastane ameliyathane tadilat işinin yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
Bakım Onarımın yaptığı kablolama çalışmaları için kot alma işlemine devam ediliyor.
Uzaktan Eğitim MYO yayın stüdyosu projesi çalışılıyor.
MEKSİS güncellemeleri yapılıyor.
Spor Tesisleri Binası 2. Blok projesi plan tadilatı yapılıyor.
Çatı Tadilatı işinin Yaklaşık Maliyet Çalışmaları ve proje çalışmaları devam ediyor.
Dış mekan engelli erişimi Yaklaşık Maliyet Çalışması devam ediyor.
Futbol sahası yanı depo projesine başlanıldı.
Üniversitemiz kapalı alan metrekareleri (m²) güncellendi.
Turuncu bayrak başvurusu için Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi binalarında ölçüm yapıldı.
Doğu Merkezi Derslikler WC tadilatı projesi çalışmalarına başlanıldı.
Eczacılık Fakültesi bodrum kat tadilatın mimari, elektrik ve mekanik projeleri tamamlandı.

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.
3. 4. ve 5. kat ısıtma tesisatlarına sıcak su verilip bina ısıtmasına başlanılmıştır.
SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
İNŞAAT
Otopark giriş mahalli betonarme perde temel kazı imalatları yapılıyor.
Teras 3 kazı çalışması yapılıyor.
Asansör çevresi eksik kalan duvar imalatlarının lento demir donatı ve kalıp imalatları yapılıyor.
Ön cephe teras mahali bozulan perde xps yalıtım ve drenaj levhası imalatları tamamlandı.
MEKANİK
Havalandırma tesisatı yangın damperleri montajı devam ediyor.
SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ
(+8,00) metre kotunda döşeme, kiriş demir imalatları devam ediyor.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Ups arızası giderildi.
Batı Merkezi Derslikler engelli turnike arızası giderildi.
Doğu ve Batı kampüslerde bulunan engelli turnikeleri engelli öğrenciler hariç kullanıma kapatıldı.
Doğu nizamiye bariyer ve okuyucu Ups arızası giderildi.
56 nolu nizamiye bariyer kol hız ayarı yapıldı.
Atatürk Spor Salonu A girişi turnike arızası giderildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi ana girişi 3 nolu turnike arızası giderildi.
Doğu Merkezi Derslikler ana giriş 2 nolu turnike mekanizma arızası giderildi.
Doğu Merkezi Derslikler üst girişi engelli turnikesi ve normal turnike kol arızası giderildi.
Rektörlük B kapısı 2 nolu turnike kart okuyucu arızası giderildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi personel giriş kapısı kartlı kilit ayarı yapıldı.
Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği turnike kart okuyucu arızası giderildi.
Atatürk Kapalı Spor Salonu otopark bariyer swich arızası giderildi.
Eğitim Fakültesi engelli turnike arızası giderildi.
Mimarlık Fakültesi turnike arızası giderildi.
Bütün bariyerlere yetkilendirilme yapıldı.
Doğu nizamiye bariyer kolu kırılmış olup yenisi takılarak arızası giderildi.
Hukuk Fakültesi engelli turnike arızası giderildi.
Doğu nizamiye bariyerleri elektrik arızası giderildi.
Mimarlık Fakültesi turnike kart okuyucusu arızası giderildi.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu giriş turnike arızası giderildi.
Tıp Fakültesi dekanlık girişi turnike mekanizma arızası giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi bisiklet bariyeri arızası giderildi.
Mimarlık Fakültesi kart okuyucunun bağlı olduğu server arızası nedeniyle turnikelere sürekli geçiş izni verildi.
Atatürk Kapalı Spor Salonu A girişi turnike kolu kırılmış olup müdahale edilerek arıza giderildi.
Sıhhi Tesisat
Kütüphane orta kat erkek WC pisuvar arızası giderildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi çay ocağı musluk arızası giderildi.
15 Temmuz cami musluk ve lavabo sifon arızası giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi çatı kat klima serpantinini yerinden çıkartmak için kırım işi yapıldı.
Doğu Merkezi Derslikler erkek wc tıkanıklığı giderildi, arızalı lavabo sifonları değiştirildi.
Morfoloji binası bas arızası giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesi ısınmayan peteklere bakıldı.
Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği zemin kat erkek wc lavabo sifonu değiştirildi.
Mühendislik Fakültesi E9 engelli wc arızalı fotoselli batarya yerine aç kapa batarya takıldı.
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO'daki ısınmayan peteklere bakıldı.
Eczacılık Fakültesi bulaşık makinesi bağlantısı yapıldı.
Uluslararası İlişkiler Koordinatör yardımcısı odası ısınmayan petek arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği bayan wc klozet kapağı değiştirildi.
Kütüphane orta kat wc tıkanıklığı giderildi.
Kurumsal İletişim Merkezi bayan wc tıkanıklığı giderildi.
Kütüphane giriş kat erkek WC fotoselli batarya yerine yapıştırıldı.
1 numaralı lojman don sebebiyle patlayan musluk yenisiyle değiştirildi.
Kulüpler erkek WC pisuar tıkanıklığı giderildi, don sebebiyle patlayan musluk vanası kapatıldı.
Teknokent erkek WC taharet musluk arızası giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesi bas musluğu arızası giderildi.
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.
Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısına ait 0334 numaralı telefon hattı Rektörlük telefon santrali ve İlahiyat Fakültesi
telefon santralinden gerekli işlemler yapılarak dijital hatta dönüştürüldü.
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünün 129 nolu odaya gerekli işlemler yapılarak numara tahsis edilmiş olup,
kullanıma açıldı.

Eczacılık Fakültesi Z 48 nolu odaya bir adet analog numara tahsis edilmiş olup, gerekli işlemler yapılarak kullanıma açıldı.
Rektörlükte kullanılan 1019 ve 1016 numaralı telefonların sistemsel arızaları giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesine bir adet analog numara tahsisi yapılmış olup, gerekli işlemler yapılarak kullanıma açıldı.
İnşaat İşleri
Diş Hekimliği Fakültesi çatıda duvar yıkımı yapıldı.
İlahiyat Fakültesi ile otobüs durağının arasında açılan tel çitin duvarının yanına kilit taşlı kaldırım yapıldı.
İlahiyat Fakültesinde 213 nolu WC de kabaran fayansların tamiratı yapıldı.
Tıp Fakültesi Dekanlığında 2 adet WC nin derzlenme işleri ile sıvaları kabaran duvarların ve süpürgeliklerin tamiratları
yapıldı.
Boya İşleri
Mühendislik Fakültesi İnşaat laboratuvarında kırılan alçıpanın alçı ve boya işleri tamamlandı.
YETEM binasında fayansları kırılan ve yerine sıva yapılan WC nin boya badana işleri tamamlandı
Marangozhane İşleri
Sağlık Bilimleri Fakültesi tuvalet kapıları tamirat yapıldı.
Batı yerleşkesi Prototip atölyesi sunta parçaları montajı tamamlandı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi toplantı masaları teslim edildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tuvalet kapılarında kırılan menteşeler değiştirildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kapı kilidi değiştirildi, duvara yazı tahtası montaj edildi.
Diş Hekimliği Fakültesi'ne yapılan dolapları, masaları, komodinleri ve sehpaları teslim edildi.
Teknokent Koordinatörlüğüne 2 adet elbise dolabı teslim edildi.
Eczacılık Fakültesi 1 takım memur masası teslim edildi.
Mühendislik Fakültesi 9 adet malzeme dolapları imalatına başlandı.
Metal Atölyesi İşleri
Atölye ve makine temizliği yapıldı.
İlahiyat Fakültesi demir kapı tamiratı yapıldı.
Doğu yerleşkesi otobüs durağı yanındaki panelçit telinin sökülen yeri değiştirildi.
Köprü ucundaki panelçitin tel tamiratı yapıldı.
Doğu Yerleşkesi girişi yönlendirme levhaları tamiratları yapıldı.
Eczacılık Fakültesi laboratuvar tezgâhları imalatına başlandı.
PVC Atölyesi İşleri
Yabancı Diller Yüksekokulu pencere montajı yapıldı.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı pencere tamiratı yapıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi pvc tamiratı yapıldı.
Mühendislik Fakültesi kapı kolu tamiratı yapıldı ve Mühendislik tekstil bölümü pvc kapı tamiratı yapıldı.
Kablolama İnternet
Yabancı Diller Yüksekokulu yeni bölünen odalara 7 adet cad 6 kablo çekildi.
Elektrik İşleri
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu arızalı tuvalet lambaları tamir edildi.
Kütüphane engelli tuvaletine sensörlü batarya için elektrik tesisatı çekildi.
Enstitülerde atan sigorta tamir edildi.
Batı merkezi derslikte yapılan bilgisayar laboratuvarı elektrik tesisatı sökülerek malzeme depoya getirildi.
Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri katının koridorlarındaki yanmayan lambalar tamir edildi.
Konukevi besleme ana şalteri değiştirildi.
Batı su deposu üzerindeki projektörün yönü değiştirildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yangın alarm sisteminde meydana gelen arıza tespit edilerek tamir edildi.
Çünür su terfi istasyonu 3 numaralı yatay pompa arızası tamiratı yapıldı.
Batı camisinde avize lambalarından yanmayanlar yenileri ile değiştirildi.
Klima İşleri
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı yeni bina çatı katında yer alan Klima Santralinin arızalı olan Serpantin tamir için söküldü.

Rektör Yardımcısı odasındaki klimanın arızalı olarak bildirilmesi üzerine arıza giderildi gerekli bilgiler sekreterine verildi.

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Batı Yerleşke Yapı İşleri, Deprem Araştırma yolu, Laboratuvar Blokları arkası iç bahçeler, Teknoloji – Mühendislik Fak. Önü
ve Rektörlük B-Blok çevresi 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.
Kar Yağışı nedeniyle Doğu-Batı Yerleşke ana arter ve ara yollar, kar küreme çalışmaları yapıldı.
Dış ilişkiler, Rektörlük çevresi tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Hastane önü çift yol, Acil giriş, Poliklinikler önü, İİB Fak. Girişi, otobüs durakları ve turnikeler, üstgeçit köprü, kreş-Kredi ve Yurtlar,
Deprem Arş, Batı Yemekhane önü, Dış ilişkiler, Rektörlük çevresi tuzlama ve kumlama çalışmaları yapıldı.

