YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(28.02.2022-04.03.2022)

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hastane ameliyathane yeniden yapım işinin Yaklaşık Maliyet ve Projelendirme Çalışmaları devam ediyor.
MEKSİS güncellemeleri yapılıyor.
Kontrollükler devam ediyor.
SKS depo yapımı proje çalışmaları devam ediyor.
2. Etap Engelli Erişimi Projesinde değişen pozlar düzeltiliyor.
Kiralanan alanlar ile ilgili röleve ve proje çalışmaları yapılıyor.

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

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 2,50 m olan perdenin kalıp imalatları ve perde demir donatı imalatları tamamlandı, beton dökümüne hazır hale
getirildi.
Teras 3 mahali temel grobeton imalatı ve perde temeli demir donatı imalatı tamamlandı, beton dökümüne hazır hale getirildi.
İktisat Fakültesine giden yolda galeri üzeri çökmüş olan alan dolgu tuvenan malzeme ile doldurulup sıkıştırılıyor.
SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ
'+8.00/+11.50 arası kolon kalıp imalatları devam ediyor.
Zemin kat duvar imalatları devam ediyor.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi personel otopark bariyeri kontrol kartı arızası giderildi.
Doğu merkezi derslikler alt ana giriş 1 nolu turnike arızası giderildi.
Alakart arkası bariyer arızası giderildi.
Kütüphane orta kat sol erkekler tuvaleti, arızalı olan sensörlü kapı iptal edilerek çalışır hale getirildi.
Hukuk Fakültesi engelli turnike arızası giderildi.
Batı merkezi derslikler alt ana giriş turnike arızası giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci girişi turnike arızası giderildi.
Batı nizamiye misafir araç giriş bariyerine araç çarpması sonucu bariyer kolu kırılmış olup yeni kol takılarak arıza giderildi.

Spor Bilimleri Fakültesi otopark bariyer arızası giderildi.
Tıp Fakültesi hastanesi akademi otopark bariyer arızası giderildi.
56 Nolu nizamiye giriş bariyeri devre kartı sigorta arızası giderildi.
İlahiyat Fakültesi turnike ve personel kart okuyucuları sistemi güç kaynağı sigorta arızası giderildi.
Tıp Fakültesi dekanlık ve ek derslikler girişi turnike ve personel kart okuyucuları sistemi güç kaynağı sigorta arızası giderildi.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Doğu ve Batı olmak üzere bütün üniversite bünyesindeki bariyerlere sürekli geçiş
izni verildi.
Diş Hekimliği Fakültesi ile Tıp Fakültesi Dekanlığı bariyer arızası giderildi.
Kyk Nizamiye bariyer arızası giderildi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu, Üniversitemiz Enstitülerinin de ortak
olarak kullandığı binaya kurulacak olan turnike yerlerinin incelemesi yapıldı.
Sıhhi Tesisat
Kütüphane çorba salonu musluk arızası giderildi.
Merkezi derslikler tıkalı süzgeç açıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya laboratuvarı musluk arızası giderildi.
Yemekhane klozet arızası giderildi.
Yüzme havuzu taharet çubuğu arızası giderildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Z 41 klozet şamandıra arızası giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesi bas ve batarya arızaları giderildi.
Doğu merkezi derslikler amfi 3 kalorifer radyatör su kaçağı giderildi.
Mediko yanı alt yapı çalışması devam ediyor.
Mühendislik Fakültesi dekan yardımcısı odası kalorifer vana arızası giderildi.
Kariyer Merkezi pis su hattı tıkalı iş devam ediyor.
Kütüphane zemin kat erkek öğrenci WC klozet arızası giderildi.
Kariyer Merkezi kepçe ile kazılıp tıkalı pis su tesisatı değiştirildi.
Genel Sekreterlik erkek WC batarya arızası giderildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi kosva vana arızası giderildi.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kazan dairesi süzgeç tıkanıklığı giderildi.
Çim saha lavabo sifon arızası giderildi.
İnşaat İşleri
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu deposunda fayans ve derzleme işleri tamamlandı.
YETEM de talep edilen 1. katta laboratuvarda kapı açılması için duvar yıkımı tamamlandı.
YETEM binasında yıkılan kapı duvarının ve yerlerin fayans tamiratları tamamlandı.
Batı yerleşkesi Mediko Sosyal binası yanında zeminde kazılıp büz konan zeminin betonlama işi tamamlandı.
Boya İşleri
Eczacılık Fakültesi'nde duvarlardaki kırılma ve boya işleri tamamlandı.
Mimarlık Fakültesi'nde talep edilen odanın boya ve badana işleri tamamlandı.
Batı yerleşkesi camisindeki alçı ve boya tamiratları tamamlandı.
Elektrik İşleri
Kütüphane çorba odası priz ve lambaları tamir edildi.
Eczacılık Fakültesine projeksiyon cihazı takıldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazmış oldukları resmi yazı üzerine elektrik tesisatı kontrol edildi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve müstecir sayaçları okundu.
Marangoz atölyesinde sigorta değişimi yapıldı.
Yetem de açılan oda kapısından dolayı priz tesisatı iptal edildi.
YETEM server odasına asma tavan yapıldığı için lamba asma tavan altına alındı.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe 3 ve 5 nolu birimde florasan arızası yapıldı.
İlahiyat Fakültesi tüm sınıflardaki florasan lambaların bakımları yapıldı, arızalılar değiştirildi.
İlahiyat Fakültesi aranjör dairesindeki sigorta arızası yapıldı.
Rektörlük sigorta arızası yapıldı.
Sokak aydınlatmalarındaki arızalı teleskobik saatler değiştirildi.
Telefon Santrali
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına Rektörlük santralinden bir (1) adet analog telefon numarası tahsis edilmiş olup,
gerekli işlemler yapılarak kullanıma açıldı.
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 Makamına ait telefon arızası bildirildi. Türk Telekom'la irtibata geçilip, gerekli işlemler yapılarak kullanıma açıldı
Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğüne Rektörlük telefon santralinden gerekli işlemler yapılarak bir adet analog
telefon numarası tahsis edilip kullanıma açıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Santral arızası (INTOF 2) tespit edildi. Arızanın nedeninin enerji kesintisinden
kaynaklandığı belirlendi. Konu ilgili birime bildirildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi santral arızası enerji sorunu giderilmiş olup santral devreye alındı.
Rektörlük merkez santralinde çalışan 1093 - 1912 - 8222 - 8262 - 1829 numaralı dijital telefonların sistemsel arızaları
bakım sözleşmesi yapılan firmayla irtibata geçilerek giderildi.
Marangozhane İşleri
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun talep ettiği dolap imalatlarına başlanıldı.
Metal Atölyesi İşleri
Eczacılık Fakültesi projeksiyon cihazı ayağı yapıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü laboratuvarına tezgah profilleri imalatına başlanıldı.
PVC Atölyesi
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tüm pvc pencere kolları ve menteşeleri tamir edildi.
Klima İşleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci girişi fancoil kontrolü yapıldı.
YETEM fancoil kontrolü yapıldı.
Kablolama (İnternet)
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda istenilen oda ve noktalara internet kablosu (Cad-6) çekildi.
Doğu spor salonuna switchler arasına fiber kablo çekildi.
Doğu Spor Salonuna 9 noktaya wifi için 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.
Doğu Yerleşke de kırılmış ağaç dallarının toplanması devam ediyor.
Batı Yerleşkede gül budama çalışmaları devam ediyor.
Hidromek İş Makinesi Bakım Onarım ekibinin işlerine tahsis edildi.
Yoğun kar yükü nedeniyle kırılan ağaç dalları yol trafiğine engel olmayacak şekilde toplatıldı, kırılma tehlikesi olan genç fidanların
üzerlerindeki karların temizliği devam ediyor.
2 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Perşembe günü sabaha kadar devam etmiş olup, Doğu- Batı
Yerleşke ana arter ve tali yollar ve otoparkların trafiğe açık tutulması için iki iş makinesi, iki tesviye kürekli traktör ve 7 personel ile
akşam saat 21.00 dan sabah saat 10.00 kadar çalışma yapıldı. Gündüz ise bir tesviye kürekli traktör ile kar küreme çalışmalarına
devam edildi.

