YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(20.06.2022-24.06.2022)
ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MEKSİS güncellemeleri yapılıyor.
Kontrollükler devam ediyor.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yapılacak alt yapı çalışması için odalardaki yerleşim kişi sayıları projeye işleniyor.
E Blok Kimya Mühendisliği Bölümü ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı etüt çalışmarı yapıldı
Fen Edebiyat Fakültesinde yeni yerine taşınacak olan Kimya Bölümü laboratuvarının keşif ve ölçü alımı yapıldı, tadilat
projesi çizimi devam ediyor.
Dış Mekân Engelli Erişimi projesi tamamlandı, şartnameleri düzenlendi.
Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğünün istediği veriler gönderildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantini mevcut durum tespiti yapıldı.
Teknokent C blok mimari proje incelemesi tamamlandı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
Tasfiye aşamasında.
SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ
Teras çatı sürme yalıtım imalatları tamamlandı.
Islak zeminler su yalıtımı imalatları tamamlandı.
Islak zeminler seramik imalatları tamamlandı.
Dış cephe sıva tamiratları tamamlandı, astar boya imalatları yapılıyor.
Merdiven sahanlık ve mermer basamak imalatları devam ediyor.
Kazan dairesi kalorifer tesisatı imalatları devam ediyor.
Kalorifer petekleri montaj imalatları 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 dikimi devam ediyor.
Mezuniyet töreni çalışmalarına ekipman ve personel yardımı yapıldı.
Yeni dikim orman fidanlık alanlarının sürümü devam ediyor.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
Isparta MYO turnike arızası giderildi.
Batı öğrenci durağı 3 adet ve 1 adet engelli turnike arızası giderildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 adet turnike arızası giderildi.
Doğu Menza bariyer arızası giderildi.
Rektörlük C kapı girişi otomatik kilit damak arızası giderildi.
Batı Yemekhane personel kart okuyucu arızası giderildi.
Sıhhi Tesisat
Mühendislik Fakültesi E1 bloğu 2.kat bayan personel WC kırılıp kaçak giderildi.
Ertokuşbey Derslikleri amfi 4 yanı bayan WC musluk arızası giderildi, derzler için inşaat birimine bildirildi.
Yabancı Diller Yüksekokulu mescit yanı erkek WC bas musluğu arızası giderildi.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü erkek WC tıkanıklığı giderildi.
Mezuniyet töreni için belediyeden gelen seyyar WC pis su ve temiz su bağlantısı yapıldı.
Merkezi Derslikler bas arızası giderildi.
Doğu galeriler gezildi.
Mühendislik Fakültesi atık su laboratuvarı pis su boruları yenilendi.
Kulüpler binası esanjör dairesi önüne seyyar tuvalet, pis su ve temiz su montajları yapıldı.
Yabancı Diller Yüksekokulu personel erkek WC bas arızası giderildi.
Mediko ünit hattı körlendi, lavabo musluk arızası giderildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı alt kat pisuvar ve bayan WC musluk arızası giderildi.
Rektörlük Genel Sekreterlik katı bay ve bayan tuvalet arızası giderildi.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2.kat erkek WC bas musluğu arızası giderildi.
Çiftçi Eğitim Merkezi Biyokimya laboratuvarı sundurma altı kanal açılıp kırıldı, boru döşendi.
Hukuk Fakültesi 2. kat personel bayan WC bas musluğu arızası giderildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2. kat taharet musluğu arızası giderildi.
Kütüphane engelli WC ayna montajı ve erkek WC sıvı sabunluk montajı yapıldı.
Morfoloji binası 2. kat temizlik odası süzgeç tıkanıklığı giderildi.
İlahiyat Fakültesi 2. kat klozet tıkanıklığı giderildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi 1. katta bulunan lavabo sallanıyordu, sökülüp montajı yapıldı.
Eğitim Fakültesi galeri girişi pompa bağlantısı yapıldı.
İnşaat İşleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde çeşitli WC ve lavabolarda tesisattan dolayı kırılan fayansların tamiratı yapılarak,
zemin ve duvarlarda dökülen derzlerin dolgusu tamamlandı.
YETEM binasında dış duvarlardan içeri su sızması nedeni ile oluşan duvar diplerinin tamir ve bakımları tamamlandı.
15 Temmuz Meydanında yıkılan ve kırılan andezit taslarının tamiratı tamamlandı.
Batı Yerleşkesi camii önünde kırılan bordür taşlarının tamiratı tamamlandı.
Taş Kafe arkasında yerinden sökülen andezit taşlarının tamiratı tamamlandı.
Mühendislik Fakültesi E-1 bloğu 1.katta personel bay bayan tuvaletlerinde su tesisatından dolayı kırılan fayansların
tamiratı tamamlandı.
Klima İşleri
Merkezi Dersliklere yeni alınan 2 adet serpantinin kontrolleri yapıldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sunucu odası hassas klima dış ünite temizliği yapıldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı elektrik (akü) odasında salon tipi klima ve duvar tipi klima filtre temizliği yapıldı.
Boya İşleri
Ulaştırma birimi binasının içi boya ve badana işleri tamamlandı.
Batı Mediko Sosyal Binasındaki odalarda rutubetten kabaran duvarlarının tamir ve boya badana işleri tamamlandı.
Diş Hekimliği Fakültesinde talep edilen duvarların boya ve badana işleri tamamlandı.

Elektrik İşleri
Güzel Sanatlar Fakültesi sergi salonları zemin 1 ve 2.kat lamba bakımları yapıldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı wc lamba bakımları tamamlandı.
Sosyal Bilimler Enstitüsü WC lamba bakımları yapıldı.
19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu güvenlik noktası elektrik kablo çekimi, kulüpler çevre aydınlatma lamba bakımları, mobil
WC elektrik bağlantısı tamamlandı.
Rektörlük katı WC havluluk için elektrik kablo bağlantısı tamamlandı.
19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu çevre aydınlatma arızası giderildi.
Bozanönü su depoları elektrik panosu kontrolü yapıldı.
Eğitim Fakültesi galeri elektrik hattı kontrolü 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.
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğüne ait 110 nolu odaya Eğitim Fakültesi santralinden bir adet analog numara
tahsis edilmiş olup, gerekli işlemler yapılarak kullanıma açıldı.
Fen Edebiyat Fakültesine ait 4299 numaralı analog telefonun Rektörlük santralden sistem arızası giderildi.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait 8036 numaralı analog telefonun Rektörlük santralden sistem arızası giderildi.
Marangozhane İşleri
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kapı tamiratı yapıldı.
Rektörlük kapı tamiratı yapıldı.
Mühendislik Fakültesinden gelen hurda malzemelerin temizliği yapıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi laminant sökümü yapıldı.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dolap imalatına başlandı.
Metal Atölyesi İşleri
Fen Edebiyat Fakültesi sıra kesilmesi tamirat işleri yapıldı.
Mühendislik Fakültesi ızgara kesimi yapıldı.
Doğu güvenlik tabelası tamiratı yapıldı.
Ziraat Fakültesi ızgara tamiratı yapıldı.
PVC Atölyesi
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO pencere tamiratı yapıldı.
Mühendislik Fakültesi inşaat bölümü cam montajı yapıldı.
Kablolama (İnternet)
Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün internet hatları yenilendi.
Deprem Araştırma merkezine çekilen fiber kablo bina girişleri yapıldı.
İlahiyat Fakültesi 3. katta bulunan koridorlara Wifi hattında kullanılmak üzere 7 noktaya Cad-6 kablo çekildi.
Diş Hekimliği Fakültesi sterilizasyon odasına 2 adet cad-6 kablo çekildi.
Çim Sulama
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önü ana yol orta ada yol boyu sulama suyu açıldı.
Hastane Başhekimlik girişi ve yanı sulama suyu açıldı.
Hukuk Fakültesi arkası çim suyu açıldı.
Batı camii üstü ve arkası çim suyu açıldı.
Rektörlük önü çim suyu açıldı.
Rektörlük yolu boyu orta ada suyu açıldı.
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü önü ve arkası çim suyu açıldı.
Taş kafe çim alanı suyu açıldı.
Batı Mediko çim alanı suyu açıldı.
Mimarlık Fakültesi çim alanı suyu açıldı.
15 Temmuz Şehitler Anıtı çim alan suyu açıldı.
Süleyman Demirel heykeli çim alanı suyu açıldı.
Rektörlük binası yanı çim alan suyu açıldı.
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü çim alanı suyu açıldı.
Doğu Yerleşkesi otobüs durağı 1 adet fıskiye ve 20'lik boru ve 50'lik boru tamiratı yapıldı.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı çim suyu açıldı.
Ulaştırma birimi önü çim suyu açıldı.
Deprem Araştırma Merkezi çim suyu açıldı.

Teknoloji Fakültesi arkası çim alanı suyu açıldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çim suyu açıldı.
Batı Yerleşkesi eski yemekhane önü çim alanı suyu açıldı.
Mühendislik Fakültesi E-8 öğrenci girişi çim alanı suyu açıldı.
Teknik Eğitim Fakültesi önü çim alanı suyu açıldı.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı önü çim alan suyu açıldı.
Mühendislik Fakültesi önü çim alanı suyu açıldı.
Batı yemekhanesi yanı 50'lik boru tamiratı yapıldı.
Polis kontrol yeri ve arkası çim suyu açıldı.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına giden yol boyu orta ada suyu açıldı.
Kreş ve Anaokulu çim suyu açıldı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi fıskiye kontrolü ve ayarları yapıldı

