
Tarih 
PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

17.08.2021  İlahiyat ve Eczacılık Fakültesi Ön otopark içi yabancı ot temizliği tamamlandı.

 Hastane  Arka bahçe, yeni oto park yabancı ot temizliği devam ediyor.

 Diş Hek.Fakültesi Doğu ve Güney cephe, hastane önü orta refüj, Onkoloji, otobüs durağı önü çim biçimi devam ediyor.

 Kütüphane, merkezi derslikler çevresi misineli tırpan ile ot temizliği tamamlandı.

 Diş Hekimliği Fak. Arka bahçe çim biçimi devam ediyor.

 Doğu Isı Merkezi çevresi, İİBF önü, Deney Hay. Arş. Mrz. Bahçesi motorlu misineli tırpan ile ot temizliğ devam ediyor.

 Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor.

 Yeni dikim fidanların sulaması devam ediyor.

 JCB İş makinasi,  elektrik tesisatı kazı işlerinde ve yerleşke içi saha kamera kurulum işlerinde çalışıyor.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER



# [Tarih] Sektör Kullanıcı adı Açıklama

1 16.08.2021 Sıhhi Tesisat Zafer YİĞİTDOĞAN mühendislik e7 öğrenci wc gideri tıkanıklığı açıldı

2 16.08.2021 Sıhhi Tesisat Zafer YİĞİTDOĞAN batı su deposu içindeki boru patlağı tamir edildi

3 16.08.2021 Sıhhi Tesisat Zafer YİĞİTDOĞAN batı camisi erkek wc çeşme arızası giderildi

4 17.08.2021 Sıhhi Tesisat Zafer YİĞİTDOĞAN

idari mali işler erkekler wc lavabo arızası giderildi.

kütüphane personel katı bas arızası giderildi.

merkezi derslikler erkek wc arızalı  lavabo sifonu değiştirildi.

5 16.08.2021 Genel Mustafa GÜLBUDAK

1. Diş hekimliği personel yemekhanesi kartlı giriş sistemi anakart değişimi yapıldı.

2.Diş hekimliği Dekanlık girişi kayar kapıya şifrematik takıldı.

3.Diş hekimliği Dekanlık sekreterliğine kapı açma butonu takıldı

4.Spor bilimleri sporcu girişi turnike arızası giderildi.

5.Tıp Fakültesi hastanesi arkasındaki projektör zaman saati arızası giderildi.

6 17.08.2021 Genel Mustafa GÜLBUDAK

1. Diş hekimliği bütün yemekhane giriş kart sistemi test edilerek yeniden devreye alındı.

2.İlahiyat Fakültesi otopark bariyer stop arızası giderildi.

3.Bilgi işlem daire başkanlığı ana giriş kayar kapı motor arızası giderildi.

4.Elimizdeki astronomik zaman saatlerinin pili bitik olanlarının pil değişimi yapıldı.

7 16.08.2021 İnşaat Mesut KARACAN

Batı kampüsü ısı merkezi giriş kapısının karşısı kilit taşı tamiratı ve Park bahçeler müdürlüğü cam sera altındaki depo girişindeki 

dökülen duvar karolarının tamiratı yapıldı.

8 17.08.2021 İnşaat Mesut KARACAN

Tıp fak dekanlığında ve İktisat fakültesinde  wc lerinde fayans ve derz tamiratları yapıldı.

Kariyer merkezi önündeki yolda bordür tamiratı ve elektrik kablosu gecirmek için kesilen asfalt betonlanarak tamamlandı.

9 16.08.2021 Boya Mesut KARACAN Rektörlük A kapı giriş katındaki 7 adet çalışma ofisinin boya ve badana işleri tamamlandı.

10 17.08.2021 Boya Mesut KARACAN Mediko sosyal binasının etrafındaki boya badana işleri tamamlanmıştır.

TalepTakip



TARİH YAPILAN İŞ

 

ELEKTRİK BİRİMİ

1) Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlıgının 

Aydınlatmalarının kapagı yapıldı ve tuvaletinin lambalarının degişimi 

yapıldı.                                                                                            2) 

Yatemde  faz sırası degiştirildi                                                                                                                                                                                                                                           

3) Dişcilik arkasıdaki yapılan Gaz odasına Aydınlatma ve prizler 

yapıldı.     

16. 08. 2021



Tarih                                     SANTRAL  BİRİMİ

17.08.2021 Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Kreş ve Anaokulu Birimine ait 1735 nolu Tamamlandı

telefonun makinası arızalı olup yeni makine takılıp arıza giderilmiştir.

Devam ediyor

Devam ediyorRutin arıza ve bakım onarım çalışmaları devam etmektedir.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

IP Telefon alt yapı çalışmaları nedeniyle Bilgi İşleme sistemden telefon numaraları konusunda destek

verilmeye devam edildi.(açma - kapama numarayı boşa düşürme v.s.)



Tarih 

16.08.2021 Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji  Bölümü- Atabey-Gönen kazı alanlarına ulaşımları sağlandı.

16.08.2021 Üniversitemize ait tüm araçların yağ, su ve km kontraleri yapılıp, dosyalarına işlendi

16.08.2021 32 HN 596 plakalı aracın sanayi kaportacıdan alınıp, ulaştırma birimine teslim edildi.

16.08.2021 Park ve bahçeler Şb.Müd. Ait hidromek kepçenin marş dinamosu söküldü

16.08.2021

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN İŞLER RAPORU
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