YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(21.02.2022-25.02.2022)

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hastane ameliyathane yeniden yapım işinin Yaklaşık Maliyet Çalışmaları devam ediyor.
MEKSİS güncellemeleri yapılıyor.
Kontrollükler devam ediyor.
Çatı Tadilatı işinin Yaklaşık Maliyet Çalışmaları devam ediyor.
Dış mekân engelli erişimi Yaklaşık Maliyet Çalışması devam ediyor.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının kiraladığı kantinlerin ölçümleri yapılarak krokileri çizildi.
Uzak tan Eğitim Merkezi stüdyo tadilatı projelendirmesi devam ediyor.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
İNŞAAT

M1 merdiveni 3. ve 2. katları alçı sıva imalatları tamamlandı.
M1 ve M2 merdivenleri boya imalatları devam ediyor.
MEKANİK
3. 4. ve 5. kat ısıtma tesisatlarına sıcak su verilip bina ısıtması devam ediyor.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
Otopark giriş mahali perde temeli demir donatı imalatı tamamlandı ve beton dökümü yapıldı, perde demir donatı hazırlığı yapılıyor. (h:
2,50 m olan kısmı),
Teras 3 mahali temel grobeton imalatı tamamlandı, temel demir donatı hazırlığı yapılıyor.

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ
8 00 mt kotu döşeme ve kiriş C30 beton döküldü.
Zemin kat duvar imalatları devam ediyor.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
Batı personel yemekhane girişi fotoselli kayar kapı arızası giderildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi turnike arızası giderildi.
Eğitim Fakültesi engelli giriş turnike arızası giderildi.
İlahiyat Fakültesi kantin girişi 2 nolu turnike arızası giderildi.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı girişi kayar kapıya personel kart okuyucu takılarak kayar kapı kontrollü geçiş sistemine dahil
edildi.
Batı merkezi derslikler öğrenci giriş turnike arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E4 personel giriş kapısı kart okuyucu arızası giderildi.
Rektörlük otopark bariyeri okuyucu arızası giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci yemekhanesi kart okuyucu sistem hatası yeniden montaj yapılarak giderildi.
Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu giriş turnikeleri ve engelli turnike arızası giderildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci girişi engelli turnike ve 5 nolu turnike arızası giderildi.
Eğitim Fakültesi otopark bariyeri Loop arızası giderildi.
Spor Bilimleri Fakültesi otopark bariyeri bariyer anakart arızası giderildi.
Spor Bilimleri Fakültesi sporcu girişi engelli turnike arızası giderildi.
Batı öğrenci girişi 5 nolu turnike arızası giderildi.
Rektörlük otopark bariyeri reflektör arızası giderildi.
Spor Bilimleri Fakültesi otopark bariyer arızası giderildi.
Doğu kampüsteki 4 adet bariyere sensör koruma kabı montajı yapıldı.
Sıhhi Tesisat
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tıkalı pimaş kılavuz salınarak açıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü tuvaletlerin bağlı olduğu kayıp rögar bulundu, gider boruları değiştirildi ve rögar
çim seviyesine kadar yükseltildi.
Marangozhane tuvaletteki arızalı musluk tamir edildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kalorifer vanası arızası tamir edildi.
Doğu spor salonu kalorifer vanası arızası yapıldı.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO'nda belirlenen arızalar yapılmaya başlandı.
Mühendislik Fakültesi E-1 girişi güvenlik odasındaki musluk arızası tamir edildi.
Doğu spor salonunda ısınmayan odaya mevcut döküm peteğe ilave petek dilimi yapıldı.
Rektörlük makam odası rezervuar arızası tamir edildi.
Personel Daire Başkanlığı çay ocağı musluk arızası tamir edildi.
Kütüphane giriş kat erkek wc musluk arızası tamir edildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı el kurutma makinesi monte edildi.
İlahiyat Fakültesi engelli tuvaletlerdeki arızalı fotoselli bataryalar depomuzdan mix bataryalar ile değiştirildi.
Batı merkezi derslikler en üst kata tuvaletlere el kurutma makineleri takıldı.
Ulaştırma binası kalorifer vana arızası tamir edildi.
İnşaat İşleri
Hastane önüne yapılan hasta indirme ve bindirme cebinin kaldırılması tamamlandı.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda bina içerisinde talep üzerine güvenlik odasında 15 metrekare yer fayansı
döşendi, ayrıca yemek salonunun duvarına 6 metrekare fayans döşendi ve bina içerisinde muhtelif yerlerde sıva ve fayans
tamiratı yapıldı.
Boya İşleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C Blok Z-29 nolu odanın boya badana işleri tamamlandı.
Batı merkezi derslikler ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı binaları arasındaki merdiven korkuluklarının boyama işlemi
tamamlandı.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda talep üzerine bina içerisinde 5 Adet sınıf ve 30 Adet odanın boya badana
ve tamirat işleri tamamlandı.
Elektrik İşleri
Radyo TV Merkezi'nde spot tamiri yapıldı.
Kütüphane tuvalet lambaları değiştirildi.
Telsiz rölesini besleyen hattın sigorta tamiri yapıldı.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kartlı geçiş sistemi ön kapıya taşınarak elektrik hattı çekildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yanmayan tuvalet lambaları tamirat yapıldı.

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO tüm elektrik tesisatı elden geçirilerek yanmayan lambalar tamir edildi, arızalı prizler kontrol
edildi, projeksiyon cihazları montajı yapıldı. Tuvaletlere havluluk için elektrik tesisatı çekilerek montajı yapıldı. Mutfak
kısmına şofben için elektrik hattı çekilerek montajı tamamlandı.
Telefon Santrali
Merkezi Derslikler Santralinden, Yabancı Diller Yüksekokulu ankestrasına telefon kablosu çekilmeye başlandı.
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.
Merkezi Derslikler santralinden, Yabancı Diller Yüksekokulu ankestrasına telefon kablosu çekmeye devam edildi.
Fen Edebiyat Fakültesi'nde 4154 - 4144 numaralı telefonların arızası giderildi.
Yabancı Diller Yüksekokulu ankestrasından yeni oluşturulan ofislere telefon kablosu çekilmeye devam edildi.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne ait 3911 dijital numara ile 3908 analog numarayı Merkezi
Derslikler Santralinden ve Rektörlük Santralinden sistemsel programlama yapılarak 3911 analog 3908 dijital hale getirildi.
Yabancı Diller Yüksekokulunun yeni oluşturulan ofislere telefon kablosu çekilerek 6 adet analog telefon numarası tahsis
edilmiş olup, gerekli işlemler yapılarak kullanıma açıldı.
Eğitim Fakültesinde kullanılan 4621 numaralı analog telefon santralden gerekli işlemler yapılarak 4537 olarak değiştirildi.
İlahiyat Fakültesinde yeni ofise 0245 numaralı analog telefon tahsis edilmiş olup, gerekli işlemler yapılarak kullanıma
açıldı.
Merkezi derslikler santralinden çalışan Güzel sanatlar fakültesine ait çay ocağının telefon arızası giderildi.
Yabancı Diller Yüksekokulunun 8138 numaralı telefonu gerekli işlemler yapılarak 8158 olarak değiştirildi.
Marangozhane İşleri
Teknokent kapı tamirleri, kilit değişimi yapıldı ve toplantı masaları sökümü yapıldı.
Yetem dolaplar teslim edildi ve 2 adet kapı montajı yapıldı.
Güzel Sanatlar Fakültesi 2 adet kapı kilidi değiştirildi.
Rektörlük binası iç güvenliğe dolap tamirleri yapıldı.
Yetem dolap montajı yapıldı ve kapı pervazları montajı yapıldı.
Doğu Yerleşkesi öğrenci kulüpleri önündeki kırılan pergale ağaçları söküldü.
Güzel Sanatlar Fakültesi kapı kilidi montajı yapıldı.
Su Enstitüsü Sucul Canlılar müzesine 19 adet dolap imalatına başlandı.
Metal Atölyesi İşleri
Batı Yerleşkesi Hayvan Hastanesi gezi alanı çit çevrildi.
Batı Yerleşkesi yön tabelası tamiratı yapıldı.
Doğu Yerleşkesi server odası giriş kapısı üstü sundurma yapıldı.
Güzel Sanatlar Fakültesi kapı tamiratı yapıldı.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kaynak işleri ve tamiratları yapıldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı server odası çelik dolaplar teraziye alındı.
Fen Edebiyat Fakültesi tezgah ölçüsü alındı.
PVC Atölyesi
Yetem Alçıpan yapımı devam ediyor.
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu pvc tamiratı yapıldı.
Mühendislik Fakültesi kapı tamiratı yapıldı.
Eğirdir Sağlık Meslek Yüksekokulu ölçü alınmaya gidildi.
Klima İşleri
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı amfi-1'de patlak olan serpantin kaynakçıdan getirildi.
Eğitim Fakültesi Prof.Dr. Halil Turgut'un odasında bulunan Samsung marka duvar tipi klimaya 2 bar R410A klima gazı
takviyesi yapıldı.
25.02.2022 tarihinde Otomasyon Sisteminden Bilgi İşlem Daire Başkanlığından gelen arızaya istinaden UPS odasındaki
klima tam soğutmaması sebebiyle yapılan kontroller sonucunda ups odasındaki Toshiba marka klima Filter arızası
vermekte idi, arıza giderilerek klimanın aktif çalışması sağlandı.
Kablolama (İnternet)

Rektörlük giriş kat odalarına 16 adet cad 6 kablo çekildi.

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Doğu ve Batı Yerleşkelerinde kar nedeniyle kırılan ağaç dallarının toplanması, formu bozulan ağaçların şekil budamaları devam
ediyor.
Satın alınan tuzun depoya istiflenmesi tamamlandı.
Kültür Merkezi B kapısı önündeki yolun kar ve buzları temizlendi.
Parça alımları için Sanayiye gidildi.
Rektörlük etrafındaki kar yığınlarının kepçeyle taşınması işleri tamamlandı.
Traktör ve kepçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne tahsis edildi.
Mühendislik Fakültesi laboratuvar otoparkında buz temizliği yapıldı.
Yağış nedeniyle arazi çalışmalarına ara verilerek, depolarda temizlik ve düzenleme yapıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi ile Tıp Fakültesi Hastanesinin Teknik Servis yollarında bozulan alanlara çakıl serildi.
Mimarlık Fakültesi arkasındaki kar kütleleri temizlendi.

