YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(28.03.2022-01.04.2022)
ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hastane ameliyathane yeniden yapım işinin yaklaşık maliyet ve projelendirme çalışmaları devam ediyor.
MEKSİS güncellemeleri yapılıyor.
Kontrollükler devam ediyor.
Arşiv düzenlemesi yapıldı.
2. Etap Engelli Erişimi ihale hazırlıkları devam ediyor.
Diş Hekimliği sterilizasyon alanı etüt çalışması tamamlandı.
Engelli erişimi ile ilgili Mühendislik Fakültesindeki eksiklikler tespit edildi.
Kadın Doğum Hastanesi tretuvar imalatları için projelendirme yapıldı.
Yetem Konferans Salonu için etüt çalışmaları yapıldı.
Uzaktan Eğitim Merkezi stüdyo projelendirmesi devam ediyor.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
M1 ve M2 merdiveni sahanlık ve duvar küpeşte imalatları devam ediyor.
Bodrum kat kapı, kol, kilit ve sedye çarpma bant imalatları tamamlandı, 3. kat kapı, kol, kilit ve çarpma bant imalatları
devam ediyor.
5. kat duvar sedye çarpma bandı imalatları devam ediyor.
Bodrum kat seramik derz imalatları yapılıyor.
3. 4. ve 5. kat ısıtma tesisatlarına sıcak su verilip bina ısıtması devam ediyor.
SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
Otopark giriş mahali temel-perde kalıp demir donatı imalatları tamamlandı, C25 betonu döküldü. (1.5 m’lik kısım)
Galeri imalatı için kazı çalışması yapılıyor. Gerekli güvenlik tedbirlerinin (İşçi Sağlığı) alınması hususunda yüklenici
firma uyarıldı.
Mekanik tesisat eşanjör dairesi yerleşim planı yapıldı. Isıtma soğutma hattı tesisat borularının geçtiği güzergah belirlendi.
Soğutma gruplarının beton kaidesi kazı alanına çok yakın olduğu için kazı alanında gerekli güvenlik önlemlerinin
alınması, ayrıca kazının ve imalatların güvenli bir şekilde yapılması için soğutma gruplarının vinçle taşınıp kaidenin
üstünün boşaltılması gerekiyor.
SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ
Zemin kat ve 2. Kat elektrik kablo imalatları devam ediyor.
Son kat (çatı katı) döşeme betonu döküldü.
1. ve 2. kat duvar imalatları devam ediyor.

SDÜ İÇME VE KULLANMA SUYU OTOMASYONU İLE REVİZYONU İŞİ
Doğu Bozanönü mevki kuyular içinde kablo imalatları devam ediyor.
Doğu ve Batı su kuyuları pano montajları yapılıyor.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
Tıp Fakültesi hastanesi akademi otopark bariyer kolu araç çarpması sonucu kırılmış olup yenisi takılarak arıza giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesi 3 nolu turnike giriş role arızası giderildi.
K.Y.K giriş bariyeri ve 2 nolu turnike anakart flash arızası giderildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2 adet kayar kapı arızası yeniden başlatılarak giderildi.
Batı kampüs giriş nizamiye bariyer kol sabitleme arızası giderildi.
İlahiyat Fakültesi nizamiye giriş bariyeri data arızası giderildi.
Hastane personel otopark bariyer data arızası giderildi.
Doğu Menza nizamiye girişi bisiklet bariyeri data bağlantı arızası giderildi.
Hukuk Fakültesi deepswich arızası ve kantin girişi turnike kol arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E7 girişi turnike kol arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E1 ve E15 turnike ve kart okuyucu arızası giderildi.
Doğu Merkezi Derslikler alt ana girişi 1 ve 2 nolu turnike kol arızası giderildi.
Hukuk Fakültesi personel girişi kart okuyucu (Encardi) cihazının ikaz arızası giderildi.
Kapalı Spor Salonu sporcu girişi 2 nolu turnike data arızası giderildi.
Batı öğrenci girişi 1 nolu turnike arızası giderildi.
Batı Merkezi Derslikler alt ve üst girişi 1-4 ve 6 nolu turnike arızası giderildi.
Doğu Merkezi Derslikler alt girişi turnike arızası giderildi.
Batı öğrenci girişi 5 nolu turnike arızası giderildi.
Batı Merkezi Derslikler üst girişi 6 nolu turnike data arızası giderildi.
Hafta sonu yapılacak olan sınavlar için bildirilen fakülteler, derslik ve kampüs giriş turnikeleri sürekli geçişe izin verildi.
Sıhhi Tesisat
Mühendislik Fakültesi E-10 bloğu elektrik elektronik yüksek gerilim laboratuvarı lavabo montajı yapıldı.
Hukuk Fakültesi ön taraf çıkan oluk yerine takıldı sağlamlaştırıldı.
Güzel Sanatlar Fakültesi dekan odasına lavabo montajı yapıldı.
Mühendislik Fakültesi jeoloji laboratuvarı su kaçağı giderildi.
Kütüphane orta kat soldaki bayan WC fotoselli batarya arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E-14 bloğu lavabo montajı yapıldı.
Su Enstitüsü bayan ve erkek WC batarya arızaları giderildi.
Kütüphane sıfır kat kosva vana arızası giderildi.
Eczacılık Fakültesi laboratuvar temiz su tesisatı çekildi.
Fen Edebiyat Fakültesi yeni yapılan laboratuvarlara temiz ve pis su hattı çekildi.
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO idari kat bay WC personel bayan bas musluğu arızası giderildi.
Mediko Sağlık Merkezi temiz su stop vana arızası giderildi.
Tıp Fakültesi kosva vana arızası giderildi.
Kütüphane sol taraf mescit yanı kosva vana arızası giderildi.
Jeotermal Araştırma ve Uygulama Merkezi kalorifer boru patlağı giderildi.
Mühendislik Fakültesi E-4 giriş kat erkek öğrenci WC çelik flex değiştirildi.
Batı su deposu rekor su kaçağı giderildi.
Doğu Merkezi Derslikler amfi katı temizleme odası süzgeç tıkanıklığı giderildi.
Mühendislik Fakültesi E-1 bloğu personel erkek WC musluk arızası giderildi.
Kütüphane yanı merdiven altı yangın vanası değiştirildi.
Eczacılık Fakültesi yeni yapılan laboratuvar pis su hattı dışarıya çıkartıldı, rögar bağlantısı yapılacak.
Çim saha karşısındaki köpekler için çekilen çeşme değiştirildi.
Su sayaçları okunup belediyeye gönderildi.
Fen Edebiyat Fakültesi bas musluğu arızası giderildi.
İnşaat İşleri
Rektörlük önünden başlayarak alt nizamiye ve taş cafe etrafının yıkık kırık bordür ve refüj kırmızı küçük taşların tamiratları
yapıldı.
Mimarlık Fakültesi öğrenci girişindeki merdivenlerde sökülen ve yıkılan mermerlerin tamiratı yapıldı.

Ertokuşbey Derslikleri girişindeki merdivenlerde yıkılan, kırılan merdiven basamaklarının andezit taşlarının tamiratları
yapıldı.
Güzel Sanatlar Fakültesi girişindeki andezit taşlarının tamiratları yapıldı.
Güzel Sanatlar Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi arasındaki yol kenarlarındaki bordürlerin tamiratları yapıldı.
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı alakart arkası giriş merdivenlerin düşen basamak ve alın taşları yerlerine yeniden
yapıştırıldı.
Mühendislik Fakültesi Kimya Laboratuvarında dökülen sıvaların tamiratı yapıldı.
Kreş merdiven basamaklarından düşen mermerlerin yerine montajı yapıldı.
15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan tenis kortlarına inen merdivenlerin basamak tamiratı ve bölgeye çekilen fiber kablo
kanalının üzeri çimento ile sıvanarak korunaklı hale getirildi.
Boya İşleri
Eğitim Fakültesi'nde 3 adet dersliklerin boya ve badana işleri tamamlandı.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümüne ait 4 oda boyanma işlemi başlandı.
Mühendislik Fakültesi E7-E9 ve Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde bulunan 4 adet oda, laboratuvar ve
koridorların alçı, badana ve boya işleri yapıldı.
Elektrik İşleri
Eğitim Fakültesi çatısındaki projektörlerin kabloları değişti ve boru içerisine alındı.
Batı Merkezi Derslikler bodrum kat dersliklerin TMŞ arızası giderildi.
Kütüphane 2. kat tuvaletlerin sigorta arızası giderildi.
Galerilerde su boruları değişimi için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi TM-8 trafo binasından seyyar kablo çekildi.
Eczacılık Fakültesi dekanlık katı tuvaletleri lambaları tamir edildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi sahne arkası kulis lambaları tamir edildi.
Kütüphane önündeki sokak aydınlatmasının astronomik zaman saati değiştirildi.
Eğitim Fakültesi tuvaletlerinin besleme kablosu değiştirildi.
Telefon Santrali
28.3.2022E-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.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO da Santral ve ankestra arasındaki kablolar tespit edildi. Gerekli işlemler yapılarak (45)
kırkbeş adet telefon tesis edilip kullanıma sunuldu.
Merkez santralden çalışan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ait 0887 numaralı telefonun Kablo arızası giderildi. RJ 11
soketi de değiştirildi.
Marangozhane İşleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6 adet yazı tahtası metallere montaj edildi.
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nden gelen piknik masaları tamiratı ve boya işlemleri tamamlandı.
Eczacılık Fakültesi dolap imalatı devam ediyor.
Rektörlük 1 adet kapı kilidi değiştirildi.
Metal Atölyesi İşleri
Güzel Sanatlar Fakültesi koltuk tamiratı yapıldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı server odası çatı imalatı yapılarak, yerine montaj edildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı server odası çatı demir aksamı imalatı tamamlandı. Planatör direği uzatılması yapıldı.
PVC Atölyesi
Radyo Tv pvc tamiratı yapıldı.
Eczacılık Fakültesi pvc tamiratı yapıldı.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği cam montajı yapıldı ve pencere tamiratı yapıldı.
Klima İşleri
18.03.2022 tarihinde Otomasyon Sisteminden gelen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı B Blok K2-82 ve K-293 nolu teraslardaki taze hava santralleri tesisatı hava şartlarından dolayı arızalanmasına istinaden yapılan kontroller
sonucunda taze hava santraline giden borularda patlak olduğu ve vanaların su kaçırdığı tespit edildi, arızanın giderilmesi
hususunda Sıhhi Tesisat ekibiyle iletişime geçildi.
Kablolama (İnternet)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde bulunan güvenlik kulübesine saha kabininden 3 adet Cad 6 kablo çekildi.
15 Temmuz Şehitler Anıtı yanında bulunan panik butonuna Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü binasından fiber kablo
çekildi.

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yoğun kar yükü nedeniyle kırılan ağaç dallarının toplanması ve budamasına devam edildi.
Doğu Kampüsü gül budama çalışmalarına devam edildi.
Fidan dikim sahası hazırlık çalışmaları yapıldı.
Kampüs içinde bakımı yapılan banklar yerlerine taşındı.
Fidanlıktaki mevcut güllerin budama çalışmaları yapıldı.
Serada tohum ekimi yapıldı.
Mevsimlik işçiler hurdalıktaki çalışmalarda görevlendirildi.
Kampüs içinde oluşturulan ormanlardaki eğilen, ipi kopan fidanların düzeltme işleri yapıldı.
Çim biçme hazırlığı için yeşil alanlarının üzerindeki atıkların (taş, dal parçaları, çöp vb.) temizlenmesi devam ediyor.

