
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(06.12.2021-10.12.2021) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Hastane ameliyathane tadilat işinin yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının WC tadilatının Yaklaşık Maliyet Çalışmaları devam ediyor. 

Uzaktan Eğitim Merkezinde stüdyo projesi için etüt çalışmaları tamamlandı, malzeme araştırılıyor. 

Kadın Doğum hastane inşaatının önünden geçecek olan yolun boy kesiti alındı. 

Bakım Onarım ın yaptığı kablolama çalışmaları için kot alma işlemine devam ediliyor. 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin çevre düzeni projesi hazırlanarak, yapımı için yüklenici firmaya verildi. 

Kontrollükler devam ediyor. 

MEKSİS güncellemeleri yapılıyor. 

 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ 

İNŞAAT 

Bodrum kat alçı sıva-duvar ve tavan boya imalatları devam etmektedir. 

M2 merdiveni 2. kat mermer basamak döşeme imalatı tamamlandı. 

M1 merdiveni 5. kat mermer basamak döşeme imalatı yapılmaktadır. 

ELEKTRİK 

Ana pano montajı ve zemin kat aydınlatma armatürleri takılıyor. 

MEKANİK 

Klozet montajlarına başlanıldı, devam ediyor. Klima santralleri ısıtma-soğutma borulama hattı imalatı tamamlandı. 

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

İNŞAAT 

C Blok dış cephede boya imalatları devam ediyor. 

 

Zemin kat ZD-01 mahalinde asma tavan imalatı yapılıyor. 

 

Sağ yan cephede klinker tuğla kaplama imalatı için kanallı XPS imalatı yapılıyor. 

Bodrum kat BF-12 servis avlusu mahali döşeme altı 5 cm taşyünü yalıtım imalatı yapılıyor. 

Zemin kat ZD-01 mahalinde asma tavan imalatı yapılıyor. Asma tavan imalatlarının çatı yalıtım imalatlarının tamamlanmasına 

müteakip yapılması veya su alan yerlerin tespit edilip bu mahallerde imalatların durdurulması hususunda yüklenici firma uyarıldı. 

BD-08 Servis avlusu, BD-05 ürün çıkış datavan ve duvar ısı yalıtım imalatları yapılıyor. 



C blok ön cephede klinker tuğla kaplama derz imalatı devam ediyor. 

D blok klinker tuğla kaplama imalatı devam ediyor. 

ELEKTRİK 

Bodrum kat elektrik tava imalatları devam ediyor. 2. Kat kablolama imalatları devam ediyor. 

1. kat otel odası kuvvetli akım kablo imalatı yapılmaktadır. 

MEKANİK 

Havalandırma tesisatı ve müşterek tesisat imalatları devam ediyor. 

Fan-coil bağlantı borularının montajı devam ediyor. 

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ 

Zemin kat kolon kalıp sökümü tamamlandı. 

Döşeme kalıp imalatı devam ediyor. 

 

SDÜ FUTBOL SAHASI ETRAFINA PANEL ÇİT YAPILMASI İŞİ 

Hatıl kalıp imalatı yapılmaktadır. 

Mevcut duvarların iç kısımlarına sıva imalatı yapılıyor 

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ 

Kamera kabloları ve elektrik tesisatı imalatı devam ediyor. 

Kafeterya üzeri çatıda shingle ve membran imalatı devam ediyor. 

Çevre aydınlatma imalatları devam ediyor. 

Restorant boya ve seramik imalatları devam ediyor 

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ 

Alüminyum rüzgarlık imalatı devam ediyor. 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DOĞALGAZ İŞİ 

Çalışmalar devam ediyor. 

SDÜ ASANSÖRLERİNİN YENİLEME İŞİ 

İİBF 8 asansör tamamlandı. Fen edebiyat Fakültesi asansörüne mavi etiket verildi. İşlerin %40 ı tamamlandı. 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YANGIN ALGILAMA SİST. REVİZY. İŞİ 

Dedektörlerin montajına devam edilmektedir. 

İlave edilen dedektörlerin mahal bilgileri santrale işlendi. 

Yeni santralin kullanım eğitimi Hastane Teknik Servis personeline verildi. 

 



BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Güzel Sanatlar Fakültesi engelli turnike arızası giderildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi otopark bariyeri data arızası giderildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bisiklet bariyer arızası giderildi. 
Doğu Menza bariyer arızası giderildi. 
Batı öğrenci yemekhane turnike arızası giderildi. 
Hukuk Fakültesi turnike arızası giderildi. 
Eğitim Fakültesi engelli ve kollu turnike arızası giderildi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi engelli ve kollu turnike arızası giderildi. 
İlahiyat Fakültesi nizamiye bariyer arızası giderildi. 
Mühendislik Fakültesi E-1 bloğu turnike arızası giderildi. 
Eğitim Fakültesi bariyer arızası giderildi. 
İlahiyat Fakültesi turnike arızası giderildi. 
Menza bariyeri fotosel arızası giderildi. 
Menza bariyer ayna ve buton arızası giderildi. 
İlahiyat Fakültesi otopark bariyer anakart arızası giderildi. 
İlahiyat Fakültesi girişi 3 adet turnike okuyucu sistem arızası giderildi. 
Diş Hekimliği Fakültesi girişi 3 adet turnike kart okuyucu sistem arızası giderildi. 
Hukuk Fakültesi kantin girişi 2 adet turnike kart okuyucu sistem arızası giderildi. 
Doğu merkezi derslikler 6 adet turnike kart okuyucu sistem arızası giderildi. 

Sıhhi Tesisat 

Kurumsal İletişim Merkezi kalorifer arızası giderildi. 
Eğitim Fakültesi kosva vana arızası giderildi. 
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği kantin laboratuvara çevrilerek tesisat işleri yapıldı. 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı üst kat kalorifer arızası giderildi. 
Kütüphane sıfır kat kalorifer vanası arızası tamir edildi. 
Sürekli Eğitim Merkezi kalorifer vanası arızası tamir edildi. 
Eczacılık Fakültesi bayan tuvaleti tavan kısmında su kaçıran vananın tamiratı yapıldı. 
Kütüphane giriş katı erkek tuvaleti su kaçağı tamiratı yapıldı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Z23 erkek tuvaleti sifon arızası tamiratı yapıldı. 
İlahiyat Fakültesi 155 nolu odanın termostat arızası yapıldı. 
İlahiyat Fakültesi tuvalet, lavabo vana arızası tamiratı yapıldı. 
İlahiyat Fakültesi 212 nolu sınıf kalorifer peteği düşmüş yapıldı. 
Kreş ve Anaokulu kalorifer borusu tamiratı yapıldı. 
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü tuvalet vanası tamiratı yapıldı. 
Sağlık Hizmetleri MYO kalorifer vanası tamiratı yapıldı. 
Mimarlık Fakültesi tuvalet uzun musluk takıldı. 
Yetem D blok teknisyen odası kalorifer petek montajı yapıldı. 
Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği zemin kat personel tuvaleti lavabo sifonu değiştirildi. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi B1 no 15 sınıf petek su kaçağı yapıldı. 
Mimarlık Fakültesi sensörlü batarya değiştirildi. 
Kılıçaslan cami musluk arızası yapıldı. 
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO ön ödemeli su sayacı montajı yapıldı. 

Telefon Santrali 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 8047 numaralı telefonunun RJ 11 soketi değiştirilerek arıza giderilmiştir. 
Eğirdir SHMYO kantininin kopan telefon kablosuna ek yapıldı ve telefon çalıştırıldı. 
Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulunun değiştirilen odaların telefonları yeni yerlerine bağlanmıştır. 
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. 

İnşaat İşleri 

Isparta Sağlık Hizmetleri MYO'da kaybolan pencere denizliği depodan temin edilerek yerine takıldı. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda server odasından sökülen ahşap kapının yerine takılan çelik kapının etrafının duvar ve sıva 
işleri tamamlandı. 



YETEM Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çift taraflı kapı açılması için zemin hazırlandı ve yine aynı yerde 
laboratuvarda talep edilen duvarda delik açılma işi tamamlandı. 
İlahiyat Fakültesi'nde 163 nolu bayan tuvaletinde duvarda dökülmek üzere olan fayanslar sökülüp tekrar yerlerine 
yapıştırıldı, ayrıca aynı tuvalette çeşme ve su vanalarının etrafının tamiratları yapıldı. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında koridorlarda muhtelif yerlerde sökülen süpürgeliklerin tamiratları 
tamamlandı. 

Boya İşleri 

İlahiyat Fakültesi'nde 348 nolu odanın boyanması tamamlandı. 
Doğu yerleşkesi merkezi derslikler yanı yeni server odasının boya badana tamirat işleri tamamlandı. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda çelik kapı takılan server odasının kapı etrafı boya badana ve tamirat işleri tamamlandı. 
Kreşde su tesisatı için açılıp alçıpan ile tekrar kapatılan bölümün alçı boya ve badana işleri tamamlandı. 
Rektörlük binasında internet için duvar ve tavanlardaki açılıkların tamir ve boyası tamamlandı. 

 

Marangozhane İşleri 

Yetem binası kapı tamiratı yapıldı. 
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na 2 adet elbise dolabı ayarlandı ve 1 adet anahtarlık dolabı yapıldı. 
Eczacılık Fakültesi'nde arızalı olan kapı tamir edildi. 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü paravanları teslim edildi. 
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 14 Adet Sınıf askılığı yapıldı. 
Batı Yerleşkesi kreş yanındaki köpek kulübeleri tamir edildi. 
Yenilikçi Teknolojiler SUDUM kapı kilidi takıldı. 
Hukuk Fakültesi 2 adet tuvalet kapısı menteşesi değiştirildi. 

Metal Atölyesi İşleri 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı metal ızgara yapıldı. 
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği laboratuvar tezgahları imalatı tamamlanarak boyandı. 
Yetem kapı imalatı yapıldı ve boyandı. 
Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü Prototip atölyesine 4 adet torna tezgahı ve 1 adet projeksiyon cihazı koyma aparatı 
imalatı yapıldı yerine teslim edildi. 

PVC Atölyesi İşleri 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı server odası alçıpan tamiratı yapıldı. 
Fen Edebiyat Fakültesi pencere tamiratı yapıldı. 
Rektörlük pencere tamiratı yapıldı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi kapı ve pencere tamiratı yapıldı. 
Kreş ve Anaokulu alçıpan tamiri yapıldı. 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü pvc tamiratı yapıldı. 
Batı yerleşkesi merkezi derslikler kapı kolu tamiratı yapıldı. 
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu pvc tamiratı yapıldı. 

Klima İşleri 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı giriş kat pencere kenarlarındaki klimanın yapılan kontroller sonucunda 
ısıtma olarak kullanılan fancoilin arızası giderilerek 3 adet fancolin temizlik bakımları yapılarak aktif hale getirildi. 

Elektrik İşleri 

Doğu yerleşkesi yeni yapılan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı server odasına elektrik bağlantısı yapıldı. 
Kurumsal İletişim Merkezi lamba değişimi yapıldı. 
Polis kontrol merkezinin elektrik seyyarı tamiratı yapıldı. 
Genel Sekreterlik katında kopan elektrik kablosu tamiratı yapıldı. 
Eczacılık Fakültesi öğretim görevlileri wc lamba tamiratı yapıldı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı binası Z-23 Erkek personel tuvaletinin lamba arızası yapıldı. 
Rektörlük Genel Sekreterlik katına 14 Adet cat6 kablo çekildi. 
Mühendislik Fakültesi Ulaştırma laboratuvarı makine için hat ayarlaması yapıldı. 
Yabancı Diller Yüksekokulu lamba değişimi yapıldı anahtar değişimi yapıldı. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü tuvalet lambaları değiştirildi. 
Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde güç kaynağının yeri değiştirilerek kablo çekildi. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tuvalet lambaları değiştirildi. 



İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı merkez depo aydınlatma yerleri değiştirilerek ekleme yapıldı. 
Güvenlik telsiz rölesinin sigorta arızası giderildi. 
Fen Edebiyat Fakültesi zemin kata yapılan laboratuara elektrik tesisatı yapıldı. 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koridor ve odalardaki lamba bakımları yapıldı. 
PVC atölyesi meydana gelen elektrik arızası giderildi. 
Sürekli Eğitim Merkezi tuvalet lambaları ve koridorlar kontrol edilerek arızalı lambalar değiştirildi 

İnternet (Kablolama) 

Personel Daire Başkanlığı Disiplin Şube ve Arşiv odalarına Cad 6 kablo çekildi. 
İlahiyat Fakültesi sistem odaları arasına Multimode fiber kablo çekildi. 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

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. 

JCB + Hidromek iş makinesi  ihtiyaç duyulduğunda bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalıştırılıyor.  

Sera içi  gül, lavanta, hercai menekşe, selvi çeşitleri, biberiye fidesi sulama ve bakımları devam ediyor. 

İş makineleri ve traktörlerin periyodik kışlık bakımları devam ediyor. 

Doğu Batı hastane istikameti ana arter ağaç budama işi tek yönlü tamamlandı. 

Eğitim Fakültesi girişi yol boyu ağaç budama tamamlandı. 

Batı eski matbaa-atölyeler çevresi ve fidanlık içi ağaç budama işi tamamlandı. 

Doğu orta refüj çiçek tarhlarına Hercai Menekşe dikimine başlanıldı. 

Doğu Giriş- İ.İ.B.F. arası yol boyu sol taraf ağaç budama işi devam ediyor. 

Lojmanlar bölgesinde hazırlanan sahada, İletişim Fakültesi Öğrencileri fidan dikim etkinliği yapıldı. 

Sera içi lavanta ve gül fidelerinin tüplere alınması devam ediyor. 

Bilim ormanlarındaki kurumuş fidanların yerine yenilerinin dikimi için çukur kazma işi ve yenilerinin dikimi devam ediyor. 

Yeni dikimi yapılan hercai menekşelerin sulaması devam ediyor. 

Doğu Giriş bayrak direkleri önü, kreş yolu, hercai menekşe dikimi tamamlandı. 

Mimarlık-Yapı İşleri arası orta refüj – Taş Kafe - Rektörlük arası sağ yamaç Hercai Menekşe dikimi tamamlandı. 

 

 


