YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(21.03.2022-25.03.2022)
ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hastane ameliyathane yeniden yapım işinin yaklaşık maliyet ve projelendirme çalışmaları devam ediyor.
MEKSİS güncellemeleri yapılıyor.
Kontrollükler devam ediyor.
Revize projelerin düzenlenmesine devam edildi.
İMİD ile Mühendislik Fakültesi taleplerine ait projeler hazırlanarak Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne yapılması için
gönderildi.
Dış Mekân Engelli Erişimi proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
Spor Tesisi Yapılması işinde proje değişiklikleri işleniyor.
Uzaktan Eğitim Merkezi stüdyo projelendirmesi devam ediyor.
Spor Tesisi 2. Blok statik projesine devam ediliyor.
Tenis kortları tadilatları ile ilgili keşif çalışması yapıldı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
M2 merdiveni korkuluk imalatları yapılmaktadır.
3. 4. ve 5. kat ısıtma tesisatlarına sıcak su verilip bina ısıtması devam ediyor.
SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
Teras 3 perde demir donatı ve kalıp imalatları tamamlandı. Beton dökümü yapıldı.
Otopark giriş mahali grobeton imalatı yapıldı, perde temel kalıp ve demir donatı imalatı için hazırlık yapılıyor. (1,5 m ‘lik
perde kısımı için)
SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ
Zemin kat elektrik kablo imalatları devam ediyor.
Çatı katı döşeme kalıp imalatları tamamlandı, döşeme demir donatı imalatları devam ediyor.
1. kat duvar imalatları devam ediyor.
SDÜ İÇME VE KULLANMA SUYU OTOMASYONU İLE REVİZYONU İŞİ
Batı su depoları kazı imalatları yapılmaktadır
Doğu Bozanönü mevki kuyular arası kazı imalatları yapılmaktadır.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
Diş Hekimliği Fakültesi dekanlık girişi üst kat çıkışı turnike arızası giderildi.
Doğu Menza bariyeri elektrik arızası giderildi.
Doğu Merkezi Derslikler üst girişi 2 nolu turnike ve engelli turnike arızası giderildi.
Spor Bilimleri Fakültesi turnike kol arızası giderildi.
Kütüphane giriş ve çıkış kart okuyucu arızası giderildi.
Doğu Yemekhane B salonu giriş turnike arızası ve öğrenci yemekhanesi çıkış turnike kol arızası giderildi.
Araç kayıt istasyonu kontrol kartı kabin arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E13 girişi 2 nolu turnike flash arızası giderildi.
K.Y.K. giriş nizamiye bariyeri sensör arızası giderildi.
Rektörlük otopark bariyeri sistem arızası giderildi.
Kapalı Spor Salonu sporcu girişi engelli turnike arızası giderildi.
Tıp Fakültesi dekanlık girişi ve ek derslikler girişi turnike kollarının bakımı ve arızalı kolların onarımı yapıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademi otopark giriş bariyer alıcı anten montajı yapıldı.
Kapalı Spor Salonu sporcu girişi engelli turnike sinyal arızası giderildi.
K.Y.K giriş bariyer data ve elektrik arızası giderildi.
İlahiyat Fakültesi turnike elektrik arızası giderildi.
Eğitim Fakültesi elektrik ve data arızası giderildi.
Sıhhi Tesisat
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO öğrenci WC lavabo tıkanıklığı giderildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi temizlik odası kosva vana arızası giderildi.
Eczacılık Fakültesi su kaçağı giderildi tıkanıklık giderildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi kosva vana arızası giderildi.
Batı Merkezi Derslikler 2.kat bayan WC tıkanıklık giderildi.
Deney Hayvanları laboratuvarı klimaya sıhhi tesisat çekildi.
Kütüphane sıfır kat kalorifer vanası ve kosva vana arızası tamir edildi.
Mühendislik Fakültesi E15 bloğu Kimya Mühendisliği arızalı lavabo sıva altı pimaş gideri yenisi ile değiştirildi.
Eczacılık Fakültesi giriş katı öğrenci WC tıkanıklık klavuz salınarak açıldı.
Mühendislik Fakültesi E-12 yağmur oluğu tamiri yapıldı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi B1-5 nolu sınıfta kosva vana arızası tamir edildi.
Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulunda çeşitli sıhhı tesisat arızaları tamir edildi.
Morfoloji binası eşanjör dairesi pompa arızası giderildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi küresel vana arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E1 Wc arızası giderildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi K1-91 nolu Wc pisuvar arızası giderildi.
İnşaat İşleri
Doğu nizamiye ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı arasındaki yolda yıkık ve kırılmış bordür taşlarının tamiratları
yapıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi bina girişinde merdivenlerdeki kırılan ve sökülen andezit taşlarının tamiratı yapıldı.
Üst geçitteki Süleyman DEMİREL büstünün etrafındaki kırılan ve sökülen mermerlerin tamiratları yapıldı.
Doğu ve Batı yerleşkelerinde yol kenarları ve refüjlerdeki muhtelif yerlerde kırık yıkık olan bordür tamiratları yapıldı.
Rektörlük B kapısı ile Cam Kafe arasındaki yoldaki andezit taşlarının tamiratı yapıldı.
Boya İşleri
Yüzme havuzunda havuz çanağının dış cephesinin tamirat ve boyanması tamamlandı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi B1 Ebelik sınıfı tamirat ve boya yapıldı.
Teknokent binası yönetim katının odaları boya ve tamiratı yapıldı.
Elektrik İşleri
Sucul Canlılar müzesi raf ledleri tamir edildi.
Tıp Dekanlığı Hayvan laboratuvarı rezistans için elektrik hattı çekildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tuvaletleri lamba tamiri yapıldı.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı odalarında yanmayan lambalar değiştirildi.
Rektörlük Binası Rektörlük katı tuvalet lambaları yanmayanlar değişti.
Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu termosifon için elektrik hattı çekildi ve spot tamiratı 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.
Güzel Sanatlar Fakültesine ait 3550-3561-3566 numaralı telefonlar Merkezi Derslikler telefon santralinden kontrol edilip
gerekli işlemler yapılarak arızalar giderilmiş olup, 3550 numaralı telefonun paraleli yapılarak çalıştırıldı.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Santral kurulması ve telefon tesisi çalışmaları yapıldı.
Marangozhanenin 1522 numaralı paralel telefonun tesisat arızası giderildi.
Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 8180 numaralı dijital hattın RJ 11 uçlu telefon bağlantı
kablosu değiştirilmek suretiyle arıza giderildi.
Güzel Sanatlar Fakültesinde yeni oluşturulan ofise bir adet analog telefon numarası tahsis edilmiş olup, gerekli işlemler
yapılarak telefon kullanıma açıldı.
Marangozhane İşleri
Mühendislik Fakültesindeki dolaplar söküldü ve laboratuvar kapıları tamir edildi.
Mühendislik Fakültesi dolap montajı yapıldı.
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO 10 adet soyunma dolabı yerine teslim edildi.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dolapları, okul sıraları ve metal raflar kamyona yüklenerek yerine
gönderildi.
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünden gelen 24 adet piknik masaları tamir ve boya işlemlerine başlandı.
Metal Atölyesi İşleri
Batı Spor Salonu tenis kortları tamiratı yapıldı.
Kütüphane kapısı tamir edildi.
Batı Yerleşkesi SDÜ armalı billboard saç kapak yerine takıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi seyyar yazı tahtası imalatı tamamlandı.
Park Bahçeler traktör kaynak işleri yapıldı.
Doğu Yerleşkesi otobüs durakları yanındaki yol üzeri yeşil panel kapılar sökülüp atölye getirildi.
PVC Atölyesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi pvc kapı tamiratı yapıldı.
Klima İşleri
24.01.2022 tarihinde otomasyon sisteminden gelen Tıp Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanları Laboratuvarına ait yeni
gelen serpantinin montajı yapılmıştır. Yapılan kontroller sonucunda arızaya rastlanmadı.

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yoğun kar yükü nedeniyle kırılan ağaç dallarının toplanması ve budamasına devam edildi.
Doğu Kampüsü gül budama çalışmalarına devam edildi.
Doğu Yerleşkesi Spor Salonunda açılan fuar ve sahalardaki piknik masalarının bakımı yapılmak üzere Marangozhaneye
taşındı.
Nevruz kutlamaları için 30 adet bordür taşı 19 Mayıs Öğrenci Alanına taşındı.
Bakım Onarım Şube Müdürlüğünün işleri için Doğu Spor Salonuna çakıl yükleme taşıma yapıldı.
Sera içinde tohum ekimi için toprak hazırlanmasına başlandı.
JCB ve Hidromek kepçenin yetkili servis tarafından bakımları yapıldı.

