
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(03.01.2022-07.01.2022) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Hastane ameliyathane tadilat işinin yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 

Bakım Onarımın yaptığı kablolama çalışmaları için kot alma işlemine devam ediliyor. 

Kontrollükler devam ediyor. 

MEKSİS güncellemeleri yapılıyor. 

Kimya Laboratuvarı Tadilatı elektrik projesi devam ediyor. 

Spor Tesisleri Binası 2. Blok projesi plan tadilatı yapılıyor.  

Yerleşke içerisine konulacak kamelya ve piknik masalarının yerleri tespit edildi. 

Çatı Tadilatı işinin Proje ve Yaklaşık Maliyet Çalışmaları devam ediyor. 

Prototip Atölyesi oturma alanı 3 boyutlu çizimi yapıldı. 

Dış mekan engelli erişimi Yaklaşık Maliyet Çalışması devam ediyor. 

Sağlık Bilimleri Fakültesine sınıf bölünmesi ve kapı açılması proje çalışmaları tamamlandı. 

Hastane Ameliyathane Yeniden Yapım işinin plan tadilatı yapılıyor. 

YETEM binasının mimari projelerinin binaya uygunluğu kontrol edilerek; proje güncelleme çalışmaları devam ediyor. 

Eczacılık Fakültesi alt zemin katta bulunan deponun laboratuvara dönüştürülmesi için etüt çalışması yapıldı. Proje çalışmalarına 

başlanıldı. 

 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ 

ELEKTRİK 

Zemin kat, 1. kat, 2. kat ve 3. kat elektrik tesisatı kontrol edildi. 

MEKANİK 

Bina ısıtma, soğuk su ve yangın suyu boru hatları imalatları devam ediyor. 

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

İNŞAAT 

Teknik servis (BD12a) döşeme kalıbı tamamlandı. Demir donatı ve kiriş demir donatı imalatları devam ediyor. 

Asansör önleri eksik kalan demir imalatları devam ediyor. 

Asma tavan askı teli imalatları devam ediyor. 

ELEKTRİK 

Bodrum kat tava imalatları devam ediyor. 



MEKANİK 

Havalandırma tesisatı yangın damperleri montajı devam ediyor. 

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ 

4.50 -8 metre kotları arasında kolon perde beton dökümü tamamlandı. Kolon kalıp sökümü devam ediyor. 

 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

İlahiyat Fakültesi otopark bariyer arızası giderildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 nolu turnike kablo tesisat arızası giderildi. 
Spor Bilimleri Fakültesi otopark bariyer arızası giderildi. 
Mühendislik Fakültesi E 13 girişi engelli turnike arızası giderildi. 
Jeotermal Analiz laboratuvar su pompası ve kesme makinesi su pompa arızaları giderildi. 
Hukuk Fakültesi personel giriş kapısı otomatik çekçek arızası giderildi. 
Rektörlük otopark bariyer arızası giderildi. 
Hukuk Fakültesi turnike arızası giderildi. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo girişi kart okuyucu ve otomatik kapı sistemi devreye alındı. 
Eğitim Fakültesi engelli turnike arızası giderildi. 
Batı merkezi derslikler turnike arızası giderildi. 
Batı öğrenci yemekhanesi kayar kapı arızası giderildi. 
Batı öğrenci yemekhanesi turnike elektrik kablo tesisat arızası giderildi. 
Diş Hekimliği Fakültesi 2. kat ve yeni ek bina girişi kayar kapı kopan kayış arızası giderildi. 
Doğu merkezi derslikler 1 nolu turnikenin kırılan kolu tamir edilerek arızası giderildi. 
Doğu alakart arkası bariyer fotosel ayna arızası giderildi. 
Doğu nizamiye personel ve ziyaretçi bariyer ışıklı ikaz sistemi lamba arızası giderildi. 
Eğitim Fakültesi bariyer arızası giderildi. 
Diş Hekimliği Fakültesi akademik personel otopark bariyer arızası giderildi. 
Hafta sonu yapılacak sınav için turnikelere sürekli geçişe izin verildi. 

Sıhhi Tesisat 

Batı cami erkek wc tıkanıklığı giderildi. 
Jeotermal laboratuvarı pompa arızası giderildi. 
Yerleşke içerisindeki bütün binaların su sayacı endeksleri alındı. 
Kütüphane sıfır kat kosva vanası arızası giderildi. 
Başhekimlik önündeki eski havuzda kalan tesisat boruları sökülüp taşındı. 
Kreşin alt tarafındaki tıkalı rögar pompa ile suyu boşaltıldı. 
Doğu kapalı spor salonu personel wc arızalı pisuar muslukları basmalı otomatik musluklar ile değiştirildi. 
Rektörlük güvenlik yanı bayan wc lavabo musluğu arızası giderildi. 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kazan dairesindeki odaya kalorifer peteği monte edildi. 
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü engelli wc arızalı bataryanın yerine yeni batarya takıldı. 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü bayan wc arızalı lavabo musluğu tamir edildi. 
Tıp Fakültesi kosva vana arızası giderildi. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı alt kat soyunma odasına ve ofise havalandırma borusu çekildi. 
Diş Hekimliği Fakültesinde tıkalı wc klavuz salınarak açıldı. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arızalı wc muslukları tamir edildi. 
Kütüphane personel katı arızalı kağıt havluluk yenisi ile değiştirildi. 
Yetem Binası B blok 2. kat bayan wc musluk arızası giderildi. 

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. 
Rektörlük santralinden çalışan matbaanın kullandığı telefona hat çekilerek; ankestradan gerekli işlemler yapılmak 
suretiyle paralel telefon bağlantı işlemi gerçekleştirildi. 



Mühendislik Fakültesi Gıda Müh. Böl. 8055 numaralı telefonunun Rektörlük telefon santralinden karttaki yeri gerekli 
işlemler yapılarak değiştirilmiş olup, ayrıca E-10 Bloğunun bina ankestrasından da yeri bulunup telefon bağlantı soketi RJ 
11 değiştirilerek telefon çalıştırıldı. 
İletişim Fakültesi'ne ait 8356 numaralı telefonu, merkezi derslikler telefon santralinden gerekli işlemler yapılarak 
çalıştırıldı. 
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvarına hat çekilerek 1755 numaralı telefona iki adet paralel 
telefon bağlantısı yapıldı. 
Marangozhanenin 1522 numaralı telefonunun arızası, Rektörlük telefon sistem odasından ve bina ankestrasından 
gerekli işlemler yapılarak çalıştırıldı. 

İnşaat İşleri 

Batı ısı merkezi kazan dairesi içerisinde asitten eriyen ve deforme olan karoların değiştirilmesi tamamlandı. 
Mühendislik Fakültesi E-1 Bloğunun önündeki kırık ve yerinden sökülen andezit taşlarının tamiratı yapıldı. 
Rektörlük C Blok girişindeki kırık olan cam tuğlanın değiştirilme işi tamamlandı. 
Batı öğrenci yemekhanesinde zeminde kabaran fayanslar yerinden sökülüp tekrar yerine yapıştırılma işleri tamamlandı. 

Boya İşleri 

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde alçıpan ile bölünen odanın alçı, boya ve badana işleri tamamlandı. 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü müdür odasındaki kabarmalardan dolayı kalkan sıvanın tamiratı ve odanın 
alçı boya ve badana işleri tamamlandı. 

 

Marangozhane İşleri 

Hurda tahtalardan çivi sökümü yapıldı. 
Batı Yerleşkesi kreş yanı köpek kulübeleri tamir edildi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi kapı tamiri ve kapı kilit değişimleri yapıldı. 
Güzel Sanatlar Fakültesi oda değişimi yapıldı. 
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü için sunta kesildi. 
Kreş ve Anaokulu için ateş ölçer standı imalatı tamamlandı. 

Metal Atölyesi İşleri 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO bina girişi üstü sundurma yapıldı. 
Merkezi derslikler yeni yemekhane arkası korkuluk montajı tamamlandı. 
Öğrenci evi korkuluk montajı tamamlandı. 
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü önündeki ısı merkezinin istinat duvarına korkuluk montaj edildi. 
Elektrik direklerinin saplamaları kesildi. 

PVC Atölyesi İşleri 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO pvc tamiratı yapıldı. 
Rektörlük alçıpan sökümü yapıldı. 
Yabancı Diller Yüksekokulu pvc tamiratı yapıldı. 
Fen Edebiyat Fakültesi cam takıldı. 
Park ve Bahçeler pencere montajı yapıldı. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı alçıpan tamiratı yapıldı. 

Kablolama İnternet 

Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi SUDUM İnternet kablo çekilmeye başlandı. 

Elektrik İşleri 

Rektörlük zemin kat tuvalet lambaları bakımı yapıldı. 
Müstecir elektrik ve su saatleri okuması yapıldı. 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda bulunan termosifon elektrik hattı söküldü. 
Kütüphane tüm katlardaki yanmayan lambalar kontrol edilerek yanar hale getirildi. 
Kütüphane personel katındaki sigorta arızası bulunarak giderildi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil atölyesindeki sigorta arızası ve priz arızası giderildi, tuvalet lambalarına bakım yapıldı. 
Yetem Binası müdür odasındaki yanan sıva altı prizi değiştirildi. 
Batı Yerleşkesi Tenis kortları sokak aydınlatmaları zaman saati arızası giderildi. 
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümüne topraklama hattı çekildi. 



PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Çim Biçme ekipmanlarının kışlık bakımları tamamlandı. 

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ve YETEM çevresinde ağaç budama tamamlandı. 

YETEM ve Batı Isı Merkezi, Batı Giriş, Mimarlık Fakültesi çevresi ve Yapı İşleri yol boyu gül budama devam ediyor. 

Yeni dikim ağaçlandırma sahalarında kurumuş ve kırılmış fidanların yerine yenilerinin dikimi tamamlandı. 

Hastane, Başhekimlik girişi ve ön bahçe ağaç budama tamamlandı. 

Söbü tepesi  batı cephe dağ yolu ağaçlandırma için, fidan çukuru kazım işleri tamamlandı. 

Üniversite Hastanesi önünde bulunan yapay şelale çevresinde peyzaj çalışma hazırlıkları başladı. 

 


