
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(06.06.2022-10.06.2022) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

MEKSİS güncellemeleri yapılıyor. 

Kontrollükler devam ediyor. 

Arşiv düzenlemesi yapıldı. 

Doğu Yemekhane Binası İkmal İnşaatının tasfiye için mevcut durum projeleri hazırlanıyor. 

Dış Mekân Engelli Erişimi proje çalışmaları devam ediyor. 

Sivil Havacılık Yüksekokulu Hangar Yapım İşine ait mimari proje çalışmaları devam ediyor. 

Spor Tesisi Binası yapılması işine ait malzeme seçimleri yapıldı. 

Ertokuş Bey Derslikleri eski Halk Bankası yeri tadilat hazırlık çalışmaları yapıldı. 

Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvar tadilatı için keşif yapıldı. 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı etüt çalışmasına başlanıldı. 

Altyapı çalışmaları için ilgili Fakültelere proje çıktıları gönderildi. 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

Tasfiye aşamasında. 

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ 

Dış cephe mantolama sıva imalatları devam ediyor. 

1. Kat saten alçı imalatları tamamlandı. 

2. kat seramik döşeme imalatları devam ediyor. 

Zemin kat asma tavan imalatları devam ediyor. 

 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Tankerle sulamalara, hava şartlarının uygunluğuna göre devam edildi.   

Doğu ve Batı Yerleşkesinde çim biçimine ve çapa işlerine 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 yapıldı. 

Doğu Yerleşkesinde yabancı ot mücadelesine devam edildi. 

Güllerde solmuş ve kurumuş çiçeklerin kesme işine başlanıldı. 

İş makinası Bakım Onarım Şube Müdürlüğünce çalıştırıldı. 



 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci girişi 5 nolu turnike adaptör arızası giderildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi sol derslik geçiş kayar kapı arızası giderildi. 

Hukuk Fakültesi kantin girişi turnike kol arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E7 2 nolu turnike kol arızası giderildi. 

Doğu öğrenci yemekhanesi çıkışı 1 nolu turnike kol arızası giderildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi bariyer arızası giderildi. 

Batı Yemekhane kart okuyucu arızası giderildi. 

Batı Öğrenci Yemekhanesi Engelli Turnike kol arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E7 2 nolu turnike flash arızası giderildi. 

Spor Salonu seyirci girişi 2 nolu turnike arızası giderildi. 

Doğu Öğrenci Yemekhane girişi 3 nolu turnike data arızası giderildi. 

Sıhhi Tesisat 

Morfoloji Binası fotoselli batarya sökülüp normal aç kapa batarya takıldı garantiye gönderilecek. 

Diş Hekimliği Fakültesi yeni binadaki gün ısı su kaçağı giderildi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sulama suyu hattındaki patlak giderildi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantini su hattı körlendi. 

Kreş mutfak batarya arızası giderildi. 

Doğu Merkezi Derslikler rögar ölçümleri yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi E-9 bayan WC klozet arızası giderildi. 

Isparta Sağlık Hizmetleri MYO öğrenci WC bas musluk arızası giderildi. 

Güzel Sanatlar Fakültesi 2.kat erkek WC musluk arızası giderildi. 

Heykel atölyesi bas arızası giderildi. 

Doğu ve Batı Yerleşkesi galeriler gezildi, arıza olup olmadığı tespit edildi. 

Mühendislik Fakültesi E9 erkek WC klozet arızası giderildi. 

Kütüphane giriş kat soldaki erkek WC musluk arızası ve bayan mescit abdest alma lavabo arızası giderildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi taharet musluğu değiştirildi. 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO na bahçe sulaması için su tankı monte edildi. 

Mühendislik Fakültesi inşaat laboratuvarı lavabo boru patlağı yapıldı. 

İnşaat İşleri 

Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler ile Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi arasındaki yola fiber kablo geçmesi için 

yolda asfalt kesilerek açılan ve bordür ile kaldırımlardaki kırılmaların tamiratı ve yola beton dökülme işleri tamamlandı. 

Atatürk Spor Salonunda muhtelif tamirat ve tadilat işleri yapıldı. 

Klima İşleri 

Konukevinde arızalı olan 117, 202, 215 nolu odalarda bulunan klimalar kontrol edildi. 117 ve 202 dolu odalardaki 

klimaların dış ünite (kondanser)de patlak mevcut. 215 nolu oda klimanın motor arızalı olduğu tespit edildi. 

Boya İşleri 

19 Mayıs meydanında amfilerde andezit ve sıva olan zeminlerin boya badana işleri tamamlandı. 

İlahiyat Fakültesi otoparkında engelli park yerinin çizimi ve bina önüne sigarasız alan yazısı yazıldı. 

Elektrik İşleri 

Rektörlük asansörü elektrik arızası giderildi. 

Batı otobüs durakları tenis kordu arası aydınlatma arızası giderildi. 

Batı Spor Tesisleri su havuzu pompası elektrik bağlantısı yapıldı. 

Kütüphane tuvalet ve dış aydınlatma arızası giderildi. 

Genel Sekreterlik lamba arızaları giderildi. 

Kütüphane orta kat ve sesli salon lamba bakımı yapıldı. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı üst kat bayanlar tuvaleti lamba arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği hidrolik laboratuvarı elektrik iç tesisat kontrolü yapıldı. 

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi UPS arızası giderildi. 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kaçak akım rölesi ve sigorta değişimi yapıldı. 

Eğitim Fakültesi bahçe sulama hattı elektrik arızası giderildi. 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO ISUBÜ ait balık havuzu elektrik enerjisini MYO binamızdan aldığından dolayı elektrik 

faturası tahakkuk edilebilmesi için elektrik sayacı takıldı. 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO bina içinde bulunan elektrik pano önlerine izole halı yapıldı. 

 



Telefon Santrali 

Personel Daire Başkanlığı Atama ve Özlük Şube Müdürlüğünde bulunan 1077 nolu telefon paralel yapılıp, ayrıca aynı 

yerde bulunan 1785 nolu telefonunda arızası giderildi. 

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. 

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu Güvenlik kulübesine telefon hattı çekilip, santralden gerekli işlemler yapılarak bir 

adet analog numara verilerek kullanıma açıldı. 

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne ait 1858 nolu telefonun karttaki yeri değiştirilip, Rektörlük 

santralden gerekli işlemler yapılarak çalıştırıldı. 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO telefon santrali arızası giderilip kullanıma açıldı. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait 8031 nolu telefonun karttaki yeri değiştirilip, Rektörlük santralden gerekli 

işlemler yapılarak çalıştırıldı. 

 

Marangozhane İşleri 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 280 x 200 cm ebadında çıkıntı suntalardan parça ayarlanarak verildi. 

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nden gelen çıtların ucu açıldı, kazma ve küreklerinin sapı takıldı. 

Rektörlük Özel Kalem birimine 2 adet hediye kutusu yapıldı ve seramik bölümüne teslim edildi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tuvalet kapısı tamiratı yapıldı. 

Teknokent 1 adet kapıya kasa ayarlanarak yerine montaj edildi. 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı deposunda 2 adet masa tamir edildi. 

Metal Atölyesi İşleri 

Su tankı platformu imalatı yapıldı. 

Konukevi tamirat işleri yapıldı. 

Batı Yerleşkesi Spor Sahası tamirat işleri yapıldı. 

Eğitim Fakültesi su pompası altı tezgâhı yapıldı. 

Doğu Yerleşkesi Isı Merkezi yanı raylı kapı tamiratı yapıldı. 

PVC Atölyesi 

Fen Edebiyat Fakültesi pencere tamiratı yapıldı. 

Doğu Yerleşkesi yüzme havuzunda kırık cam değiştirildi. 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına sineklik montajı yapıldı. 

Doğu Yemekhanesi kapı tamiratı yapıldı. 

Rektörlük Binasına cam takıldı. 

Kablolama (İnternet) 

Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri AUM ne çekilen fiber kabloların bina girişleri yapıldı. 

Çim Sulama 

Merkezi Derslikler arkası çim saha suyu açıldı. 

Güzel Sanatlar Fakültesi arkası çim saha suyu açıldı. 

Hukuk Fakültesi ön ve arkası çim saha suyu açıldı. 

Diş Hekimliği Fakültesi ön ve arkası çim saha suyu açıldı. 

ISUBÜ Isparta MYO ön ve arkası çim saha suyu açıldı. 

Doğu nizami girişi çim alan suyu verildi. 

Engin Arık parkı çim alan suyu verildi.    

Amfi arkası kulüpler önündeki alanlara çim alan suyu verildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi önü ve arkası çim alan suyu verildi. 

ISUBÜ Ziraat Fakültesine giden yol 32'lik boru ve 50'lik boru patlak yapıldı. 

15 Temmuz Şehitler Camii çim alanlar suyu açıldı. 

Eğitim Fakültesi arkası ve önü çim alanı suyu açıldı. 

Spor Bilimleri Fakültesi yan çim alanı suyu açıldı. 

 


