YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(24.01.2022-28.01.2022)

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hastane ameliyathane tadilat işinin yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
Bakım Onarımın yaptığı kablolama çalışmaları için kot alma işlemine devam ediliyor.
Uzaktan Eğitim MYO yayın stüdyosu projesi devam ediyor.
MEKSİS güncellemeleri yapılıyor.
Spor Tesisleri Binası 2. Blok projesi plan tadilatı yapılıyor.
Çatı Tadilatı işinin Yaklaşık Maliyet Çalışmaları ve proje çalışmaları devam ediyor.
Dış mekan engelli erişimi Yaklaşık Maliyet Çalışması devam ediyor.
Futbol sahası yanı depo projesi devam ediyor.
Kapalı Yüzme Havuzu Cephe Kaplama Tadilatı işinin asbuild projeleri onaylandı.
Yetem Binası Girişi Rüzgarlık Yapımı ve Çatı Tadilatı işinin asbuild projeleri onaylandı.
Radyoterapi Merkezi İdari Bina ve Tedavi Ünitesi Çatı Tadilatı işinin asbuild projeleri onaylandı.
Hastane Kazan Dairesi, Kazan Değişimi ve Sıcak Su Hazırlama işinin asbuild projeleri onaylandı.
Hastane Arkası Otopark Yapım işinin asbuild projeleri onaylandı.
Doğu Merkezi Derslikler WC tadilatı projesi çalışmaları devam ediyor.
2021 yılı Etüt Proje Şube Müdürlüğü yıllık Faaliyet Raporu hazırlanıyor.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
İNŞAAT
5. kat PVC zemin kaplama imalatları tamamlandı. 4. kat imalatları devam ediyor.
MEKANİK
3. 4. ve 5. kat ısıtma tesisatlarına sıcak su verilip bina ısıtması devam ediyor.
SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
İNŞAAT
Otopark giriş mahalli betonarme perde temeli grobeton imalatı için kalıp hazırlığı devam ediyor.
Hava şartlarından dolayı inşaatta çalışma yapılmamaktadır.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
Mimarlık Fakültesi çıkış turnike kart okuyucu tetik arızası giderildi.
Yemekhane kart yükleme cihazı kart sıkıştırma arızası giderildi.
Batı öğrenci girişi 5 nolu turnike arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E13 turnike okuyucu arızası giderildi.
Batı yerleşkesi öğrenci girişi 2 adet turnike arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi 1 adet turnike arızası giderildi.
Engelli turnikelere donanımsal çalışma (Yetkilendirme) yapıldı.
3710 Server Kart okuyuculara donanımsal çalışma (Yetkilendirme) yapıldı.
Eğitim Fakültesi turnikeler, personel kart okutma ve bariyer arızası giderildi.
Hukuk Fakültesi turnikeler, personel kart okutma cihazların arızası giderildi ve personel kapısının mekanik arızası giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi bariyer arızası giderildi.
Doğu yerleşkesi otomatik geçiş bariyer arızası giderildi.
Araç muayene (HGS Kayıt) istasyonunda donanımsal arıza giderildi.
Eğitim Fakültesi asansör içerisinde bulunan NİTGEN cihaza CAT6 kablo çekildi ve cihazın veri akışı sağlanarak sistem
OFFLINE durumda çalışırken ONLINE çalıştırılmıştır.
Doğu merkezi derslik ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bulunan turnike ve diğer cihazların arızası giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci yemekhanesinde bulunan ayaklı turnike cihaz arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E1-E4 turnikeler ve personel kart okuyucu arızası giderildi.
Hukuk Fakültesi otopark bariyeri arızası giderildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nitgen cihaz arızaları giderildi.
Rektörlük otopark bariyer kapanmama arızası giderildi
Diş Hekimliği Fakültesi turnike arızası giderildi.
Mimarlık personel kapı arızasına bakıldı. Nitgen cihazlar çalıştığı fakat yetkili kişiye kapının değiştirileceği bilgisi verildi.
Sıhhi Tesisat
Kütüphane giriş kat engelli wc fotoselli batarya takıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi bayan wc tıkalı tuvalet kılavuz salınarak açıldı.
Mimarlık Fakültesi giriş kat bayan wc musluk arızası giderildi.
Tıp Fakültesi Morfoloji ek bina önündeki galeri girişindeki selenoit vana arızası giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesi bas arızası ve klozet iç takımı arızaları giderildi.
Mühendislik Fakültesi E7 giriş kat öğrenci wc lavabo batarya arızası giderildi.
Yetem B blok ups odasında bulunan yangın hattı su kaçağı tamir edildi, bina temiz su arızalı vana değiştirildi.
Kütüphane erkek ve bayan mescit kaloriferleri kontrol edildi.
Fen Edebiyat Fakültesi 3. kat klozet arızası giderildi.
Personel Daire Başkanlığı kalorifer vana arızası giderildi.
Güvenlik kamera odası kalorifer su kaçağı giderildi.
Merkezi derslikler lavabo sifon arızası giderildi.
Batı merkezi derslikler bütün tuvaletler dolaşılarak bulunan arızalar tamir edildi.
Kütüphane ısınmayan petekler kontrol edildi.
Doğu Merkezi Derslikler amfi 4 yanı erkek WC ve bayan wc tıkanıklık açıldı kırık es değiştirildi.
Seramik Atölyesi yan tarafındaki galeride patlayan yangın hattı tamir edildi.
Sıhhi Tesisat birimi depo içine raf yapıldı, malzemeler yerleştirildi.
Deney Hayvanları laboratuvarı klima santraline tamir edilen havalandırma motoru yerine takıldı.
Telefon Santrali
Mühendislik Fakültesinin 1363 numaralı telefonunun hat arızası gerekli işlemler yapılarak giderildi.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na ait 1909 numaralı telefonun gerekli işlemler yapılarak karttaki yeri değiştirilerek
çalıştırıldı.
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.
Rektörlük santrali, Fen Edebiyat Fakültesi santrali, Hukuk Fakültesi santrali, İlahiyat Fakültesi santrali, Eğitim Fakültesi
santrali, Spor Bilimleri Fakültesi santrali, İktisat Fakültesi santrali, Merkezi Derslikler santrali ve Keçiborlu Sivil Havacılık
Yüksekokulu santralinin 2022 yılı 1. periyodik bakımları yapıldı.
Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulunun dijital ve analog telefon numaralarının yerleri gerekli işlemler yapılarak
değiştirilip çalıştırıldı.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait 1058 telefon numarasının Faruk GÜNGÖREN olarak ve 0843 telefon
numarasının da Mehmet Serkan SALMAN olarak isim tanımlaması yapıldı.
İnşaat İşleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A2-48 ve K2-12 nolu WC lerde bas değişmesinden dolayı kırılan fayansların tamiratları
yapıldı.
Ertokuş Dersliklerinde anfi-4 tarafındaki bay bayan tuvaletlerinin derzlenme işleri tamamlandı.
Boya İşleri
Tıp Fakültesi Dekanlığından gelen 192665 nolu evrak talep doğrultusunda bina içerisinde kabaran ve kirlenen yaklaşık 250
m2 duvar ve tavanın tamir boya ve badanası yapıldı.
Kütüphane Daire Başkanlığında engelli çalışma salonu olarak düzenlenen salona takılan kapının ve odanın boyanması
tamamlandı.
Marangozhane İşleri
Mühendislik Fakültesi dolap imalatı tamamlandı, yerine teslim edildi.
Mimarlık Fakültesi engelli tuvaleti içeriye açılan kapısı kesilerek dışarıya açılır hale getirilip yerine montaj yapıldı.
Kütüphane 2 adet kapı montajı yapıldı.
Eczacılık Fakültesi kapı imalatı yapılıyor.
Güzel Sanatlar Fakültesi'nden gelen ip yumağı aparatları için 2 adet tamir, 2 adet yenisi imalatı yapıldı.
Eczacılık Fakültesi bodrum kata duble kapı montajı yapıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi Gönen kazı evine demir raflara ahşap kesilerek montajı yapıldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kapı kilidi arızası tamir edildi.
Metal Atölyesi İşleri
Kar küreme bıçaklarının tamiratı yapıldı.
Prototip atölyesi demir parmaklık imalatına başlandı.
Gönen kazı evi arşiv rafları imalatı yapıldı.
Kütüphane projeksiyon aparatları imalatı tamamlanarak montajı yapıldı.
PVC Atölyesi İşleri
Eczacılık Fakültesi alçıpan yapımına başlandı.
Kütüphane için alçıpanla 1 adet kapı yeri genişletme ve 1 adet kapı yeri daraltma yapıldı.
Kablolama İnternet
Rektörlük makam odalarına İnternet kablo çekildi.
Elektrik İşleri
Rektörlük çay ocağına otomatik kâğıt havluluk için elektrik hattı çekildi.
Çünür su deposu terfi istasyonu 3 numaralı yatay pompa elektrik arızası giderildi.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı hava perdesi sigorta arızası kontrol edildi.
Kütüphane kadın mescidi havalandırma vantilatörüne anahtar takıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C blok UPS besleme hattı ve UPS de meydana gelen arıza giderilerek ups çalışır hale
getirildi.
Klima İşleri
Tıp Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanları Laboratuvarından otomasyon sistemine gelen arızaya istinaden Deney
Hayvanları Laboratuvarını besleyen klima serpantin patlamış olup 25.01.2022 tarihinde serpantin yerinden sökülmüştür.
25.01.2022 tarihinde Birimimize gelen Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 381 nolu Araştırma Laboratuvarındaki Vestel
Marka klima sökülmüştür.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı D blok kantin alanında bulunan Fancoil arızasına istinaden yapılan kontroller
sonucunda kantinin içinde bulunan oda termostatının kapalı olduğu tespit edildi. Termostat on durumuna getirildi.
Fancoil tekrar kontrol edilmesi sonucunda sıcak hava geldiği gözlemlendi..

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Batı giriş – Yapı İşleri, Deprem Arş.-Batı Yemekhane, Rektörlük -Taş Kafe arası çift yol, Rektörlük açık ve sundurmalı oto
park alanı, Kreş- Kredi ve Yurtlar- Dış Güvenlik, Üst Geçit- Sabancı Yurdu-İİB Fak, kar küreme ve tuzlama-kumlama
çalışması yapıldı.
Hastane Başhekimlik girişi- Poliklinikler önü, Hastane önü çift yol, doğu girişe kadar tuzlama ve kumlama çalışması
yapıldı.
25 Ocak 2022 Salı günü sabah erken saatlerde yağan kar nedeniyle, Batı giriş – Yapı İşleri, Deprem Arş.-Batı Yemekhane,
Rektörlük -Taş Kafe arası çift yol, Rektörlük açık ve sundurmalı oto park alanı, Kreş- Kredi ve Yurtlar- Dış Güvenlik, Üst
Geçit- Sabancı Yurdu-İİB Fak, kar küreme ve tuzlama-kumlama çalışmalarına devam edildi.
Doğu Giriş- İİB Fakülte arası çift yol kumlama, Fen Edebiyat yolu –Diş Hekimliği-Hukuk arası Kar küreme- tuzlama
çalışmalarına devam edildi.
Teknokent yolu kar küreme yapıldı.
Yapı işleri oto parkı kar küreme ve kumlama yapıldı.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı temizlik işlerine 16 çuval tuz, İlahiyat Fakültesine 4 çuval tuz verildi.
Arızalı olan Hidromek İş Makinesi ve Traktörlerin bakımları yapılıyor.
Sanayiden parça alımı yapıldı, kademeye teslim edildi.

