
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(07.02.2022-11.02.2022) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Hastane ameliyathane yeniden yapım işinin proje eksiklikleri tamamlanıyor. 

MEKSİS güncellemeleri yapılıyor. 

Kontrollükler devam ediyor. 

Çatı Tadilatı işinin Yaklaşık Maliyet Çalışmaları devam ediyor. 

Dış mekan engelli erişimi Yaklaşık Maliyet Çalışması devam ediyor. 

Fen Edebiyat Fakültesi dış mekan engelli platformu için Yaklaşık Maliyet Çalışmaları yapıldı. 

 

Turuncu Bayrak başvuruları için Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezinde toplantı düzenlendi. 

Merkezi Derslik WC tadilatı projesi yapılmaya devam ediyor. 

SKS depo için sundurma proje revizyonu yapıldı. 

 

 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ 

İNŞAAT 

 

M2 merdiveni 4 ve 3.katlarına iskele kuruluyor. 

1. kat (yoğunbakım) PVC zemin kaplama imalatı yapılıyor. 

5-4 ve 3. katlara alçı sıva tamiratı yapılıyor. 

MEKANİK 

3. 4. ve 5. kat ısıtma tesisatlarına sıcak su verilip bina ısıtması devam ediyor. 

1.kat havalandırma tesisatı klima santralleri devreye alındı. Sistem çalışmaya başladı. 

 SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

Teknik servis BD12A mahalli Teras 5 iskele (kalıp) sökümüne başlanıldı. 

Doğu Yerleşkesinde bulunan Merkezi Derslikler arka kısmı alakart restorant önünde bulunan Güvenlik Kulubesinden İktisadi İdari 

Bilimler Fakültesine doğru inen yolda bulunan yeni Yemekhane Binası galeri inşaatı kısmında toprak dolguda oturma olmuştur. Oturma 

olan kısmın yeniden dolgusu yapılmış olup, yol bir süreliğine İktisadi İdari Bilimler Fakültesi otoparkına kadar geçici olarak trafiğe 

kapatılmıştır. 

 

 

 

 



BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Tıp Fakültesi dekanlık girişi turnike arızası giderildi. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi girişi turnike elektrik arızası giderildi. 
İlahiyat Fakültesi turnike elektrik arızası giderildi. 
Mühendislik Fakültesi E1-E4 kart okuyucu ve turnike arızası giderildi. 
Tenis kortları ısıtıcı arızası giderildi. 
KYK nizamiye bariyeri data arızası giderildi. 
Rektörlük giriş otopark bariyer arızası giderildi. 
Cami önü araç tanıtım istasyonu okuyucu yazılım hatası giderildi. 
Batı öğrenci girişi elektrik arızası giderildi. 
Kapalı spor salonu 1 nolu turnike flash arızası giderildi. 
Batı öğrenci girişi 3-4 nolu turnikelerin arızalanan adaptörleri yenisi ile değiştirildi. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi turnike çıkışı selenoid arızası giderildi. 
Rektörlük otopark bariyeri sensör potans ayarı yapıldı. 
Batı öğrenci girişi engelli turnike arızası giderildi. 
Diş Hekimliği Fakültesi turnike arızası giderildi. 
KYK nizamiye bariyeri DUR levha arızası giderildi. 
Mühendislik Fakültesi'ne ait 2 adet otopark giriş bariyeri aktif hale getirildi. 

Sıhhi Tesisat 

Isparta Sağlık Hizmetleri MYO 117 nolu odanın kosva vana tamiratı yapıldı. 
Morfoloji binası Anatomi anabilim dalı 3. kat petek arızası tamiratı yapıldı. 
Batı kazan dairesi lavabo sifonu arızası tamir edildi. 
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO patlayan çelik flex yenisi ile değiştirildi. 
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği patlayan uzatma borusu yenisi ile değiştirildi. 
Deney Hayvanları laboratuvarı klima santrali için klimacı arkadaşlara yardım edildi. 
Mühendislik Fakültesi E4 zemin kat erkek öğrenci giriş kat patlayan çelik flex yenisi ile değiştirildi. 
Doğu galeriler hattı gezilerek herhangi bir su kaçağı olup olmadığı kontrol edildi. 
Eğitim Fakültesi ısınma sorunu giderildi. 
Mühendislik Fakültesi E7 bayan öğrenci WC 1.kat arızalı batarya tamir edildi. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Z-40 çay ocağı ve Z-41 nolu WC arızalar giderildi. 
Doğu Kılıçarslan camisi bay ve bayan WC ler deki arızalar giderildi. 
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO kosva vana arızası giderildi. 
Eski at çiftliğinde patlak hattın vanası kapatıldı. 
Doğu - batı içme suyu besleme hattı batı kazan dairesinden vanası açıldı. 
Kulüpler binası erkek WC arızaları giderildi. 
Mühendislik Fakültesi makine laboratuvarı kalorifer vanası su kaçağı tamir edildi. 
Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi klima odası boyler arızası giderildi. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi musluk arızası giderildi. 

İnşaat İşleri 

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yeni yapılan laboratuvara giriş için takılacak kapının duvar yıkma işi tamamlandı. 

Boya İşleri 

Hukuk Fakültesi'nde yeni açılacak çalışma odasına yapılan metal rafların boyanması tamamlandı. 
İlahiyat Fakültesi Dekanlığında 403 nolu sınıfın koridorunda iç kısıma alçı levha duvar yapıldı; kapı takıldı ve boya badana 
işleri tamamlandı. 
Eczacılık Fakültesi zemin katta yapılan laboratuvarın duvarlarının boya badana işleri tamamlandı. 

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. 
Bilimsel Araştırma Projeleri birimine ait 1828 numaralı telefon hat çekilip gerekli işlemler yapılarak başka odaya taşınıp 
çalıştırıldı. 
Eczacılık Fakültesinde odaları değişen personellerin isimleri yeni numaralarını tanımlandı. 



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bir adet analog telefon numarası tahsis edilmiş olup, gerekli işlemler yapılarak 
kullanıma açıldı. 

 

Marangozhane İşleri 

Hukuk Fakültesi kütüphane rafları imalatı devam ediyor. 
Eczacılık Fakültesi kapı sökümü yapıldı. 
Eczacılık Fakültesi çatı katı toplantı odası kapısı hazırlanarak montajı yapıldı. 
Hukuk Fakültesi kütüphane rafları suntaları hazırlandı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 Adet kapı ve kasaları ayarlanıp montajları yapıldı. 
Eczacılık Fakültesi masa montajı yapıldı. 

Metal Atölyesi İşleri 

Traktör arkasındaki kar küreme makinesinin kaynağı yapıldı. 
Hukuk Fakültesi iki basamak platform yapıldı. 
Eczacılık Fakültesi yeni laboratuvar tezgâhları imalatı yapıldı. 
Hukuk Fakültesi kütüphane rafları boyası yapıldı. 
Teknokent rogar kapağı montajı yapıldı. 
Hayvan Hastanesi kapı imalatı yapıldı. 

Kablolama İnternet 

Rektörlük Genel Sekreter yardımcısı odalarına 6 adet cad 6 kablo çekildi. 
Rektörlük Hukuk Müşavirliği'ne cad-6 kablo çekildi. 

PVC Atölyesi 

İlahiyat Fakültesi alçıpan kapı bölmesi yapıldı. 
Mühendislik Fakültesi E13 pvc sökümü yapıldı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi alçıpan bölme tamamlandı. 
Mühendislik Fakültesi pvc tamiratı yapıldı. 
Kütüphane pvc tamiratı yapıldı. 

Klima İşleri 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı zemin katta yer alan 24 saatlik sınıfta bulunan salon tipi klima aktif hale 
getirildi. 
Konuk Evi Uygulama Otelinin salonu ile gelin hazırlanma odasına kapı yapılacağından dolayı engel teşkil eden klima 
boruları söküldü. 
Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının arızalı olan serpantinler tamirden getirildi. 
08.02.2022 ve 09.02.2022 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(HÜDAL) ait serpantin bağlantısı yapılarak kontrol edildi. Kontroller sonucunda patlak tespit edilerek serpantin söküldü 
tekrar tamir amacıyla sanayiye bırakıldı. 
10.02.2022 tarihinde Otomasyon sisteminden gelen arızaya istinaden Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkez 
Müdürlüğü havalandırma sistemi arızalı olduğu tarafımıza bildirilmesi üzerine yapılan kontroller sonucunda oda 
termostatına elektrik gelmediği tespit edildi. Arıza giderilerek Fancoil çalışması sağlandı. 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

4 Şubat Cuma gecesi, Belediyeden gelen Kar Kürene + Tuzlama Kamyonu ile, Hastane arkası morg giriş-çıkış, akademisyen 
otoparkı, Baş Hekimlik, acil, hasta otoparkı, Çünür den giriş- çift yol genişleme, tuzlama + kumlama yapıldı. Araç saat 
01.oo da arıza yaptı.  Hasta otoparkı ve diş hekimliği otoparkı traktör kepçe ile kısmi temizlik yapıldı. 

5 Şubat Cumartesi günü, bir traktör, bir JCB İş Makinesi, Isparta Belediyesinden Grayder, Konya ve Denizli den Kamyon 
Kar Küreme Tuzlama araçları ile Doğu Batı ana arterlerde tekrar genişletme ve tuzlama + kumlama çalışmaları yapıldı. 
Hidromek iş makinesi ile Rektörlük otoparkı ile Hasta otoparkı kısmi kar küreme yapıldı. 

6 Şubat Pazar Hidromek İş Makinesi ile Rektörlük otoparkı ve köprü kavşağı, Doğu eski otobüs durağı, Diş Hekimliği, Hasta 
Otoparkı kar küreme yapıldı. 

7 Şubat Batı Su deposu yolu kar küreme, Diş Hekimliği Tıp Fak. Müşterek otopark, Diş Hekimliği Tıbbi atık yolu, Kreş önü 
otopark ve Teknokent çevresi kar küreme çalışmaları, ana yollar ve yaya yollara düşen ağaç dalları toplanıyor.  Riskli 
bölgelerde Traktör ile tuz + kumlama çalışmaları yapıldı. 



8 şubat gece saat 23.oo da başlayan kar yağışı nedeniyle bir iş makinesi, iki traktör ile saat 23.30 da hastane çevresi, hasta 
otoparkı, morg giriş-çıkışı, Rektörlük ve çevresi, kreş- kredi yurtlar, cami-taş kafe arası-arkası yollar, Mimarlık-Yapı İşleri-
Batı Su Deposu yolu, Teknokent yolu, doğu batı ana yollar, köprü kavşağı, Diş Hekimliği, Hukuk- Merkezi Derslikler- 19 
Mayıs Öğrenci Meydanı –SKS önü kar kürüme ve kumlama çalışmaları yapıldı.  İkinci tur tekrar Teknokent yolu, Doğu 
Kılıçaslan Cami, hastane –Dişçilik otoparkları—Rektörlük çevresi, Batı Yemekhane- Doğu giriş-Köprü çift yol, Atatürk Spor 
Salonu B Kapısı- Yapı İşleri otoparkı kar küreme ve yol genişletme devam ediyor. 

Diş Hekimliği Hasta otoparkı, Tıp Fak. müşterek otopark, Diş Hekimliği Tıbbi atık yolu, Kreş önü otopark ve Teknokent  
çevresi kar küreme çalışmaları,  ana yollar ve yaya yollara düşen ağaç dalları toplanıyor.  Riskli bölgelerde Traktör ile tuz 
+ kumlama çalışmaları yapıldı. 

Hastane çevresi, Eğitim Fak.-Doğu çift yol- Yapı İşleri yol boyu kırılmış ağaç dalları toplama işleri devam ediyor. 

Mühendislik Laboratuvarları arkası otopark kar temizliği devam ediyor. 

Riskli bölgelerde tuzlama + kumlama çalışmaları devam ediyor. 

Öğrenci kulüpleri önü, İktisat otopark yolu, Fen edebiyat- Yüzme Havuzu önü kar küreme, yol genişletme çalışması yapıldı. 

 


