YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(18.04.2022-22.04.2022)
ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hastane ameliyathane yeniden yapım işinin yaklaşık maliyet ve projelendirme çalışmaları devam ediyor.
MEKSİS güncellemeleri yapılıyor.
Kontrollükler devam ediyor.
Arşiv düzenlemesi yapılıyor.
Diş Hekimliği sterilizasyon alanı proje çalışmaları devam ediyor.
Yetem Konferans Salonu çizim işleri devam ediyor.
Teknokent oda bölünmesi için proje çizimi yapıldı.
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 devam ediyor.
Çatı tadilatına ait projeler toplanıyor.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
M2 merdiveni korkuluk küpeşte köşe kaynak imalatları tamamlandı. M1 merdiveni korkuluk küpeşte köşe kaynak
imalatları devam ediyor.
4. kat duvar sedye çakma bandı imalatları tamamlandı. Zemin kat duvar sedye çakma bandı imalatları devam ediyor.
Bina dışı tretuvar imalatları için kazı tesviye işlerine başlanıldı.
SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
Galeri temel demir donatı imalatları devam ediyor.
SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ
Zemin kat kaba sıva imalatları devam ediyor.
2. kat duvar imalatları devam ediyor.
1. kat elektrik kablo imalatları devam ediyor.

SDÜ İÇME VE KULLANMA SUYU OTOMASYONU İLE REVİZYONU İŞİ
Doğu su deposu kablo imalatları tamamlandı.
Trafo değişikliği devam ediyor.
Kamera montajları devam ediyor.
Fiberoptik kablo sonlandırmaları devam ediyor.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
Doğu Merkezi Derslikler 1 nolu turnike arızası giderildi.
Spor Salonu seyirci girişi turnike arızası giderildi.
Batı Kampüs misafir giriş bariyerine araç çarpması sonucu eğilen kol düzeltildi.
Enstitü Binası giriş turnikeleri data arızası giderildi.
Doğu Merkezi Derslikler üst girişi, Uzaktan Eğitim Araştırma Merkezi girişi ve GSF üst girişi tüm turnikelerin bakımı ve
kontrolü yapıldı.
Batı Kampüs öğrenci girişi engelli turnikesi ve 4 nolu turnike arızası giderildi.
Uzaktan Eğitim Araştırma Merkezi girişi şifreli kayar kapı arızasına müdahale edildi, ancak şifrematik arızası olduğu ve
cihazın garantisi devam ettiği için Yetkili Servis bekleniyor.
Batı Yerleşkesi öğrenci girişi turnike elektrik arızası giderildi.
Batı Yerleşkesi öğrenci girişi 9 nolu turnike flash arızası ve 8 nolu turnike konum sensör arızası giderildi.
Hafta sonu yapılacak sınavlar için bildirilen fakülte ve kampüs giriş turnikelerine sürekli geçiş izni verildi.
Sıhhi Tesisat
Güzel Sanatlar Fakültesi 3 kat tuvalet arızası giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesi kalorifer arızası giderildi.
Kütüphane süzgeç tıkanıklığı giderildi.
Eğitim Fakültesi klozet arızası giderildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Metin And sahnesi klozet arızası giderildi.
Mimarlık Fakültesi zemin kat bayan öğrenci WC klozet arızası giderildi
Mediko sağlık merkezi WC tıkanıklığı giderildi.
Kütüphane sol taraf sıfır kat bayan öğrenci WC tıkanıklığı giderildi.
Kreş ve Anaokulu mutfak bulaşık makinası su kaçağı giderildi.
Hukuk Fakültesi pisuvar arızası giderildi.
Konukevinde tüm tesisat kontrol edilerek, arızalar tespit edildi.
Merkezi derslikler musluk arızası giderildi.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kazan dairesi lavabo bağlantısı yapıldı.
Çim sahadaki hat patlağı kepçe ile kazılıp, arıza giderildi.
Morfoloji binası 1. kat erkek WC taharet musluğu arızası giderildi.
Kapalı Spor Salonu dışarıdaki küresel vana arızası giderildi.
Yapı İşleri boya atölyesi patlak vana değiştirildi.
Mühendislik Fakültesi E-6 dekanlık alt katı batarya arızası giderildi.
Parke taş Atölyesi patlayan küresel vana değiştirildi.
Batı Tenis Salonu radyatör su kaçağı giderildi.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı çay ocağı lavabo sifon arızası giderildi.
İnşaat İşleri
Atatürk Spor Salonunun karşısındaki çöp evinin önündeki kilit taşların tamiratı yapıldı.
Mühendislik Fakültesi E-1 önü merdiven basamakları tamiratı yapıldı.
ISUBÜ Isparta MYO ile Akademi AVM arasındaki yolun bordür ve kilit taşı yapıldı.
Hastane otoparkının girişindeki kaldırımda çöken andezit taşlarının tamiratı yapıldı.
Hastane otoparkının girişindeki yolda çöken kısma beton dökümü yapıldı.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile ISUBÜ Teknoloji Atölye binası arasında kalan galeri kapağı sökülüp, tamiratı
yapıldı.
Boya İşleri

Mimarlık Fakültesi arkası engelli otoparkının boya işleri yapıldı.
Hukuk Fakültesi 2. ve 3. katlardaki sınıfların ve koridorların tamirat ve boya işlemleri yapıldı.
Elektrik İşleri
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO tuvalet lambaları takıldı.
YETEM Doğal Ürünler Araştırma Merkezi gelen yazı üzerine priz kontrolü yapıldı.
Rektörlük UPS sigorta arızası giderildi.
Su kuyuları sürücüleri söküldü.
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri birimi priz değişimi yapıldı, tuvalet lambaları arızaları giderildi.
Telefon Santrali
Güvenlik birimine ait Rektörlük önünde bulunan ön nizamiyedeki 1543 nolu telefon Rektörlük santralden gerekli işlemler
yapılarak çalıştırıldı.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Destek Hizmetler Şubesinde bulunan 1931 ve 1944 nolu telefon numaraları Planlama ve
Dokümantasyon Şubesi ofisine gerekli işlemler yapılarak taşındı.
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.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 8438 numaralı telefon gerekli işlemler yapılarak tesis edilip kullanıma açıldı.
Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğüne ait 1095 numaralı telefonun sistemsel programlaması yapıldı.
Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü'nde bulunan 8279 numaralı dahili hattın 8061 numaralı dahili hatta çevrilip,
ismi Özlem HALICI olarak değiştirildi.
Eczacılık Fakültesine ait 0345 nolu telefon dijital sistemden analog sisteme aktarılmıştır. 0182 nolu telefon kullanıcısı
değiştirildi.
Güzel Sanatlar Enstitüsünde bulunan ofise 3219 nolu telefon numarası gerekli işlemler yapılarak tesis edilmiş olup,
kullanıma açıldı.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Destek Hizmetler Şubesinde bulunan 1928 ve 1934 numaralı telefonlar yeni yerlerine
gerekli işlemler yapılarak taşındı.
Rektörlük Santrale ait SU VG ses kartı arızası tespit edildi. Bakım sözleşmesi yapılan yetkili firmayla irtibata geçilip,
yedek ses kartı takılmak suretiyle arıza giderildi.
Rektörlük santralinden çalışan Kalite Güvence Ofisine ait 8208,1562 ve 8274 numaralı analog telefonlar dijitale, 1388 ve
1863 numaralı dijital telefonlar analog telefona gerekli işlemler yapılarak değiştirildi.
Marangozhane İşleri
Fen Edebiyat Fakültesi dolapları yerine teslim edildi, montajı yapıldı.
Rektörlük Genel Sekreterlik duvara monte dosya dolabı imalatı tamamlandı, montajı yapıldı.
Yetem şövelye imalatı tamamlandı.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'ndan gelen masalar tamir edildi.
Mühendislik Fakültesi masaları tamir edildi.
Hukuk Müşavirliği arşiv dolapları imalatı tamamlanarak, montajı yapıldı.
Rektörlük kapı tamiratı yapıldı.
Eczacılık Fakültesi kapı tamiratı yapıldı.
Metal Atölyesi İşleri
Güzel Sanatlar Fakültesi iki bina arasına geçiş zeminine alüminyum sac montajı yapıldı.
Eczacılık Fakültesine pencere parmaklığı yapıldı.
Mediko yanı yeni açılan rögar için dairesel kapak yapıldı.
Kepçe tamiratı yapıldı.
Su kuyusu panolarının ayakları yapıldı.
Kütüphane girişi bariyer destek montajı yapıldı.
Tıp Fakültesi çalışma masası imalatı yapıldı.
PVC Atölyesi
Hukuk Fakültesinde pencerelere silikon çekildi.
Kütüphane pencere tamiratı yapıldı.
Kablolama (İnternet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yanında bulunan panik butonuna sistem odasından fiber kablo çekildi.
İletişim Fakültesi koridorda bulunan switch ler arasına 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.
Fidanlık düzenlenmesi ile sera içinde ikinci etap fide ekim hazırlığı yapıldı.
Doğu Yerleşkesi Ziraat Fakültesine giden yolda (tekne çevresinde) lavanta dikimi yapıldı.
Doğu-Batı Yerleşkelerinin giriş-çıkışlarındaki tellerin dışında bulunan sarmaşık güllerin budama, bakım vs. işleri
yapıldı.
Kampüs içindeki güllerin dip çapasına başlanıldı.
İş makinaları (Hidromek ve JCB kepçe) Bakım Onarım Şube Müdürlüğü hizmetine verildi.

