
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(01.08.2022-05.08.2022) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Meksis güncellemeleri devam ediyor. 

Eğirdir Turizm ve Otelcilik MYO konferans salonu revize çizimi yapıldı. 

Genel altyapı ölçümleri devam ediyor. 

Kız Öğrenci Yurdu mimari proje inceleniyor. 

Yemekhane tasfiye işlemleri yapılıyor. 

Keçiborlu SHYO Hangar Yapımı proje incelemeleri yapılıyor. 

 

 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

Komisyon Tasfiye Geçici Kabul için inşaatta incelemelerde bulunup, eksiklikleri tespit ediyor. 

 

 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Tankerle sulamalara, hava şartlarının uygunluğuna göre devam edildi.   

Doğu ve Batı Yerleşkesinde çim biçimine devam edildi. 

Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşındı. 

Çim makinalarının günlük bakım onarımları atölyemizde yapılmasına devam edildi. 

Doğu ve Batı Yerleşkesinde elle yabancı ot mücadelesine devam edildi. 

Güllerde solmuş ve kurumuş çiçeklerin kesme işine devam edildi. 

Kampüs içinde mazı ve çit bitkisi budaması yapıldı. 

Batı Yerleşkede tırpanlı yabancı ot mücadelesi yapıldı. 

Yeni başlayacak işçilere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi. 

Hastane Başhekimlik girişi yanındaki şelalenin alt tarafında toprak tesviyesi yapıldı. 

Eğitim Fakültesi yanında iş makinesi Bakım Onarım Şube Müdürlüğü hizmetine görevlendirildi. 

 

 

 



BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Hukuk Fakültesi 5 adet turnike ve 5 adet Nıtgen kart okuyucu cihazına yeni IP numaraları tanımlandı. 
Isparta MYO (Enstitü Binası) 2 adet turnike ve 1 adet Nitgen kart okuyucu cihazlarına yeni IP numaraları tanımlandı. 
SDÜ personelinin otoparkları aktif şekilde kullanması için etiketler tanımlandı. 
Tıp Fakültesinde bulunan 3 adet turnike ve toplam da 4 adet N-CARDI cihazın bulunduğu, 3 adet N-CARDI cihazlarına yeni 
IP numaraları tanımlandı. 
Tıp Fakültesi asansör içerisinde bulunan 1 adet N-CARDI cihazın ekranı hasarlı olduğu için yeni IP numarası verilemediği 
için cihaza veri akışı sağlanamadığından cihaz çalışmamaktadır. 
Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2 adet turnikeye yeni IP numaraları tanımlandı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi engelli turnikesinde 2 adet nitgen cihaza IP verilmesi gerekirken giriş yönündeki cihaza IP 
verildi. Çıkış yönündeki cihaz hasarlı olduğu için IP verilememiş olup, cihaz OFFLİNE çalışmaktadır. 

Sıhhi Tesisat 

Mimarlık Fakültesi kantinine pissu hattı çekildi. 
Doğu Yerleşkesi müstecirleri ait su sayaçları okundu. 
Batı Yerleşkesinde müstecirleri ait su sayaçları okundu. 
Doğu Camii musluk arızası giderildi. 
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü çay ocağı musluk arızası giderildi. 
Eczacılık Fakültesi zemin kat personel WC klozet arızası giderildi. 
Batı merkezi derslikler bodrum kat erkek WC taharet musluğu arızası giderildi. 
Teknokent patlayan ana hat tamir edildi. 
Fen Edebiyat Fakültesi musluk arızası tamiri yapıldı. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü çay ocağı musluk arızası giderildi. 
Hukuk Fakültesi personel WC pisuvar musluğu arızası giderildi. 
Hukuk Fakültesi personel WC musluk arızası tamir edildi. 
Doğu Yerleşkesi Kılıçaslan cami bayan WC klozet arızası tamir edildi. 
İlahiyat Fakültesi k1-62 numaralı WC musluk arızası giderildi. 
Teknokent Koordinatörlüğü binası tıkalı rögar hattı itfaiye ile kılavuz salınarak tıkanıklık giderildi. 
Tıp Fakültesi 1.kat erkek WC klozet arızası tamir edildi. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait Doğu Yerleşkesi server odası yan tarafındaki çim alana klimaların yıkanması için musluk 
bağlantısı yapıldı. 
Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler binasındaki lavabolarda bulunan arızalar tespit edilerek tamiratı yapıldı. 

İnşaat İşleri 

Tıp Fakültesi Dekanlığında laboratuvar yapımında zemine 35 m² granit fayans ve duvarlara da 55 m² fayans döşendi. 

Elektrik İşleri 

ISUBÜ ve müstecir elektrik sayaçları okundu. 
Müstecir elektrik su tüketim ihbarnameleri dağıtılması tamamlandı. 
ISUBÜ elektrik ve su ihbarnameleri düzenlenmesi tamamlandı. 
Diş Hekimliği Fakültesi çamaşırhane iç tesisat kontrol edildi. 
Batı Merkezi Derslikler havalandırma elektrik pano kontrolü yapıldı. 
Teknokent yol aydınlatma arızası giderildi. 
Kütüphane tüm lavabo lambaları ve 0 kat lamba bakımları yapıldı. 
Teknokent yolu baz istasyonlar kablo kopuğu tamir edildi. 
Tıp Fakültesi bahçesinde bulunan atık toplama merkezi sigorta arızası giderildi. 

Metal Atölyesi 

Teknokent yolu tel örgü tamiratları yapıldı. 

Marangozhane 

Diş Hekimliği Fakültesi 3 adet kapı imalatları devam ediyor. 

PVC Atölyesi 

Diş Hekimliği Fakültesi Sterilizasyon odası asma tavan kaplama devam ediyor. 



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. 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına ait 4373 numaralı analog telefonun hat arızası giderildi. 
Gıda Mühendisliği Bölüm Sekreterliğinin kullandığı 1667 numaralı analog telefon makinasının arızalı olduğu tespit edildi, 
yeni bir makine takılması için görevliye bilgi verildi. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait 8472 ve 8473 numaralı telefonların programsal arızaları bakım sözleşmesi yapılan 
firmayla irtibata geçilerek giderildi. 

Boya İşleri 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve bütün derslikler, koridorlar ve ofislerin boya badana işleri tamamlandı. 
Teknokent binası idari katında alçıpan ile bölünen ofisin alçı, boya ve badana işleri tamamlandı. 
Batı Yerleşkesi İşkur binasının iç kısmında çöken alçıpanın tamiratı, boya ve badana işleri tamamlandı. 
Hukuk Fakültesinde UPS odasının boyanması tamamlandı. 
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü binasında bir adet ofisin boyanması tamamlandı. 

Kablolama (İnternet) 

Teknokent fiber kablo döşemesi devam ediyor. 

Klima İşleri 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde yer değişikliği yapılan klima için ünite temizliği yapıldı, R22 gaz takviyesi 
yapıldı, klima ayak montajı yapıldı. 

Çim Sulama 

Spor Bilimleri Fakültesi yanında 3 adet 63'lük vana arızası giderildi. 
Doğu Yerleşkesi yol boyu orta ada fıskiye kontrolü yapıldı. 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı önü fıskiye kontrolü yapıldı. 
Polis noktası fıskiye ve damlama boruları kontrolü yapıldı. 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı otopark 50'lik patlak boru tamiratı yapıldı. 
Diş Hekimliği Fakültesi damlama sulama boruları çekildi. 
Engin Arık parkı damlama boruları kontrolü yapıldı. 
Batı cami otopark damlama boruları bakım ve kontrolü yapıldı. 
Ulaştırma Birimi önü fıskiyeleri kontrolü yapıldı. 
Teknokent 3 adet 50'lik patlak boru tamiratı yapıldı. 
Eğitim fakültesi önü 50'lik patlak boru tamiratı yapıldı. 
Hastane Başhekimlik girişi 63'lük patlak boru tamiratı yapıldı. 

 


