
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

YAPILAN İŞLER FAALİYET RAPORU

30.09.2021

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Hastane Otobüs Durağı-Otopark- Ön Bahçe, gül çapası ve yabancı ot temizliği yapılıyor.

Merkezi Derslikler-Kütüphane önü, yabani ot temizliği ve mazı, süs bitkileri şekil budaması tamamlandı.

Bir adet traktör kasalı, Doğu- Batı Yerleşke içi yağmur suyu mazgallarının temizliği için  İd.Mal.İş.Dai.Baş.na tahsis edildi.

Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor.

Yeni dikim fidanların sulaması  iki tanker ile devam ediyor.

JCB + Hidromek iş makinesi  Bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalışıyor. 

Yeni ağaçlandıma sahalarındaki kırılan ahşam fidan kazıkları yenileniyor.

Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.

Sera içi fidan sulaması yapıldı. Gül ve lavanta fidesi  dikimi devam ediyor.

Doğu ana arter orta refüj + İİB Fak. çim biçimi devam ediyor.

Hidromek İş Makinesi ile toprak stok alanında tesfiye çalışması yapılıyor.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

1. kat alçı imalatları devam ediyor.

3 kat duvar boyası ve kapı kasa boyası uygulaması yapılıyor.

ELEKTRİK

3. kat 4. kat ve 5. kat hasta odaları hemşire çağrı panelleri + 3. kat hasta başı üniteleri + IT pano montajı devam ediyor

MEKANİK

Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.

Paslanmaz çelik havalandırma kanalı ile klima santrali bağlantı parçaları yapılıyor.  

Havalandırma menfez montajı imalatları devam ediyor.

Medikal gaz tesisatı imaltına başlandı. Hasta yatak başı üniteleri montajı devam etmektedir.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Isı galeri çalışması sırasında yasanan kazadan dolayı çalışma yapılamamıştır.

ELEKTRİK

Isı galeri çalışması sırasında yasanan kazadan dolayı çalışma yapılamamıştır.

MEKANİK

Isı galeri çalışması sırasında yasanan kazadan dolayı çalışma yapılamamıştır.

SDÜ RADYOTERAPİ BİNASI ÇATI TADİLATI İŞİ

Tedavi ünitesi teras çatı su yalıtımı tamamlandı. XPS döşeme işlemine başlandı.



SDÜ ATAYALVAÇ SHMYO VE EĞİRDİR SHMYO BİNA TADİL. İLE DOĞALGAZ DÖN. İŞİ

Alçı sıva imalatları devam ediyor.

Elektrik imalatı yoktur.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

Kafeterya asma tavan söküm işleri devam ediyor.

Elektrik imalatı olarak lobi ve yemekhane spotları demontaj edilmektedir.

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ

Teras eski izalasyon malzemesi söküm (temizleme) yapılmaktadır.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Spor Bilimleri Fakültesi Atatürk Kapalı Spor Salonu A kapısı engelli turnike kolu kırılmış olup sökülerek tamiratı yapıldı.

Mühendislik Fakültesi E 5 blok otopark giriş-çıkış kart okuyucusu aktif hale getirildi.

Mühendislik Fakültesi E 14 bloktaki 1 nolu turnike arızası giderildi.

Rektörlük giriş bariyer DUR levhası kırılmış olup eski levha yerinden sökülerek yenisi elimizde olmaması nedeniyle iptal edilmiştir.

Telefon Santrali

Mühendislik Fakültesi 0822 Telefon numarasının Analog sistemden kart arızası değiştirilmek suretiyle giderildi.

Isparta Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 4685 numaralı telefon tahsisi yapılıp bağlantıları gerçekleştirilip telefon hizmete sunulmuştur.

Santralin günlük rutin işleri yapıldı.

E-28594858-719-107969 Sayılı yazı gereği IP Telefon alt yapı çalışmaları nedeniyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığına sistemden Santral ve Telefon 

numaraları konusunda destek verilmeye devam edildi.

İnşaat İşleri

Batı yerleşkesindeki Merkezi yemekhanede bulunan tuvaletlerin su ters akımının fayanslarla düzeltme işlemi yapıldı.

İlahiyat Fakültesi girişinde bulunan andazit taşlarının kırılanların onarım işleri yapıldı.

PVC Atölyesi İşleri

Fen Edebiyat Fakültesi pencerelerinin kenarlarına silikon çekildi.

Sıhhi Tesisat İşleri

Hukuk Müşavirliği çeşme arızası giderildi.

Yetem binası çatı üzerindeki yağmur oluğu bağlantısı yapıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tıkalı pisuvarlar açıldı.

Morfoloji binasında arızalı klozet tamir edildi.

Boya İşleri

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü 138-322-323 nolu sınıfların boya işleri yapıldı.

Metal Atölyesi İşleri

Kuvaterner bölümü çalışma masası yapıldı.

Batı yerleşkesi spor sahası sporcu oturma standları sabitlendi.

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



EBYS üzerinden ve fiziki olarak gelen evrakların kayıtları yapılarak, havalesi yapılanların ilgili birimlere iletimi gerçekleştirildi, giden evrak olarak 

kaydedilen evraklar birimlere teslim edildi. Birimlerce düzenlenen evrakların fiziki olarak posta ile gönderilmek üzere yazı işlerine teslim edildi. 

Ödeme evrakları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ulaştırıldı.

İzne giden Personelin izin kayıtları ve Raporlu Personelin kayıtları sisteme girildi. Personellerle ilgili yazışmalar yapıldı.

Birimlerden gelen taleplerin giriş ve çıkış işlemleri yapıldı.

Vizesiz Geçici İşçilerin Maaş işlemleri Yapılarak Strateji Daire Başkanlığına  gönderildi.

Sürekli İşçilerin Maaş işlemleri için Puantajları hazırlanarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına  gönderildi.

Jeneratölere Yedek Parça alımına ait ödeme evrakları hazırlanak Strateji Daire Başkanlığına  gönderildi.

Kamu İhale Kurumuna İhaleler için açılan Kredi Kapatılması  evrakları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderildi 

Futbol Sahası etrafına Panel Çit Yapılması işinin ihalesi (e ihale) yapılarak ihale kararı yazıldı 

SDÜ  Doğu ve Batı Kampüsü engelli erişimi 1 nci Etap Yapımı işine ait Kesin Teminat iade yazısı yazıldı  

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Doğu Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Engelli erişimi projesi 2. Etap ihale için dosyalar toplandı.

YETEM e seperatör çalışması devam ediyor.

Yabancı Diller YO na oda bölmesi revizyon projesi devam ediyor.

Spor Tesisleri Binası Proje Revizyonu devam ediyor.


