
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(08.08.2022-12.08.2022) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Meksis güncellemeleri devam ediyor. 

Kız Öğrenci Yurdu mimari proje inceleniyor. 

Eğirdir Turizm Otelcilik MYO Konferans salonu revize çizimi yapıldı. 

Yemekhane İkmal İnşaatı Revize Proje çalışmaları yapıyor. 

Teknokent C Blok proje incelemeleri yapılıyor. 

Genel altyapı ölçümleri devam ediyor. 

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. 

SDÜ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ TADİLATI İLE SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA 

DEPO YAPILMASI İŞİ 

Yüklenici firmaya 08.08.2022 tarihinde yer teslimi yapıldı. 

 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Tankerle sulamalara, hava şartlarının uygunluğuna göre devam edildi.   

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 yapılıyor. 

Doğu Yerleşkesinde elle yabancı ot mücadelesine devam edildi. 

Güllerde solmuş ve kurumuş çiçeklerin kesme işine devam edildi. 

Kampüs içinde çit bitkileri, çalılar ve mazılarda motorlu testere ile budama işlemine devam edildi. 

Batı Yerleşkesinde tırpanlı çim biçme aletleriyle yabancı ot mücadelesine devam edildi. 

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

Forklift iş makinasının lastik tamiri ve kontak arızası yapıldı. 

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı önü ve kamelya çevresindeki sarmaşıklar temizlendi. 



 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Sıhhi Tesisat 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı engelli WC musluk arızası tamir edildi. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı klima cihazı için sıhhi tesisat hattı çekildi. 
Doğu Yerleşke galeri gezilerek su kaçağı kontrolü yapıldı. 
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu WC bas yerleri kırıldı. 
Galeriler gezilerek kaçak ve durum kontrolü yapıldı. 
İletişim Fakültesi klozet arızası giderildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantin önü su hattı kapatıldı. 
Diş Hekimliği Hastanesi klima bakımları yapıldı, patlak olan borular yenileriyle değiştirildi. 
İletişim Fakültesi erkek personel WC klozet iç takımı değiştirildi. 
Fen Edebiyat Fakültesi batarya ve laboratuvardaki musluk arızaları tamir edildi. 
Yabancı Diller MYO pisuvar gideri arızası tamir edildi. 
Hukuk Müşavirliği WC tıkanıklığı giderildi. 
Tıp Fakültesi bas arızası tamiri yapıldı. 
Kütüphane personel erkek WC bas arızası tamiri yapıldı. 
Diş Hekimliği Fakültesi su sızdıran klima borusu tamiri yapıldı. 

İnşaat İşleri 

Tıp Fak Dekanlığının binasında yeni yapılan laboratuvarın daha önce döşenen zemin ve duvar fayanslarının derz işleri 
tamamlandı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Z-23 nolu odadaki lavabonun derz işleri tamamlandı. 
Fen Edebiyat Fakültesinde yeni yapılan kimya laboratuvarının zeminine 80 m2 fayans döşendi, süpürgelikler yapıştırıldı ve 
fayans aralarının derzlenme işleri tamamlandı. 

Elektrik İşleri 

Teknokent yolu enerji nakil hattı yer altı kablo kopuğu arızası giderildi. 
Batı Yerleşkesi Spor Tesisleri su pompa arızası giderildi. 
Batı Spor Tesisleri elektrik panosu söküm işi tamamlandı. 
Doğu Yerleşkesi Ertokuşbey ve Merkezi Derslikler tüm koridorların lamba bakımları tamamlandı. 
Radyo TV Merkezi lamba arızası giderildi. 
Hukuk Fakültesi sokak aydınlatma arızası giderildi. 
Batı Yerleşkesi tenis kortları bahçesi çevre aydınlatmaları lamba bakımı yapıldı. 
Yabancı Diller MYO su arıtma cihazı elektrik hattı çekildi. 
İletişim Fakültesi florasan ve priz arızası giderildi. 
Batı Spor Tesisleri halı saha yanındaki bahçe aydınlatma bakımları tamamlandı. 
Kariyer Merkezi çevre aydınlatmaları bakımı yapıldı. 

Marangozhane 

Tıp Fakültesi yeni yapılan Kadın Doğum Bölümü dolaplarının 120 adet imalatı tamamlandı, kalan imalatların yapımına 
devam ediliyor. 
Diş Hastanesi 2 adet kapı montajına tamamlandı.  
Rektörlük çay ocağı laminant döşeme tamamlandı. 

Metal Atölyesi 

Doğu Yerleşkesi yüzme havuzuna 2 adet bayrak koyma aparatı yapıldı. 
Batı Yerleşkesi at çiftliği depo sökümü tamamlandı. 
Atölye temizliği ve makine bakımları yapıldı. 

PVC Atölyesi 

Diş Hekimliği Fakültesi asma tavan montajı 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. 
Fen Edebiyat Fakültesine ait 4351 nolu telefon ile 4124 nolu telefonun yer değişikliği santralden yapıldı. 
Fen Edebiyat Fakültesine ait 4352 nolu dijital olan telefon numarası gerekli işlemler yapılarak analog telefona 
dönüştürüldü. 
Fen Edebiyat Fakültesine ait 4124 nolu analog olan telefon numarası gerekli işlemler yapılarak dijital telefona 
dönüştürüldü. 
Fen Edebiyat Fakültesine ait 4124 nolu telefonun kullanıcısı Cengiz GAZELOĞLU olarak değiştirildi. 
Konukevi bahçesinde kepçenin kopardığı telefon kablosunun eklemesi yapılıp telefonlar çalıştırıldı. 
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne bir adet analog telefon hattı tahsis edilip, gerekli işlemler yapılarak kullanıma 
sunuldu. 
İletişim Fakültesine ait 0383 numaralı telefon hattı arızası, Merkezi Derslikler telefon santralinden bir adet Z24 analog kart 
arızalanmış olup yedeği takılarak değiştirilip arıza giderildi.. Ayrıca 0383 numaralı telefonun bağlantı kablosu yenilendi. 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait 4842 numaralı analog telefonun bina ankestrası ile oda arasındaki hat arızası 
giderildi. 
Güzel Sanatlar Enstitüsüne ait 3134 numaralı analog telefonun kart arızası giderildi. 
Fen Bilimleri Enstitüsüne ait 3127 numaralı analog telefonun kart arızası giderildi. 

Boya İşleri 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı binasında talep edilen boyanması gereken yerlerin boya badana işleri 
tamamlandı. 
Fen Edebiyat Fakültesi boşaltılan laboratuvarın boya badana işleri tamamlandı. 
Fen Edebiyat Fakültesi 324 ve 327 nolu odaların boya badana işleri tamamlandı. 

Kablolama (İnternet) 

Teknokent binasından Bilgi İşlem Daire Başkanlığının sistem odasına (Fen Edebiyat Fakültesi) yanı, 2070 metre 
uzunluğunda Fiber kablo çekildi. 

Klima İşleri 

01.08.2022 tarihinde Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Topluluklar Şube Müdürlüğünden gelen yazıya istinaden Klima 
taşıma işlemi yapıldı. 
Diş Hekimliği Fakültesi server odasından Altus marka klima sökülerek Fakülte Sekreteri odasına kurulumu yapıldı. 
Diş Hekimliği Fakültesi 2.kat klinikler bölümünden sökülen Arçelik marka klima Dekan Yardımcısı odasına montajı yapıldı. 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı odasına 8 metre su tahliye hortumu kullanıldı. 
Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreteri odasına takılan klimanın iç ünite temizliği yapıldı. 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Bilgi İşlem Teknik Servis odasındaki arızalı klima sökülerek başka klima ile yer değişikliği 
yapıldı. 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Başhekim odasındaki klimanın filtre ve su tahliye tavası temizliği yapıldı. Kırık olan su 
tahliye hortumu değişikliği yapıldı. 

Çim Sulama 

Diş Hekimliği Fakültesi 3 adet fıskiye değiştirildi ve ayarları yapıldı. 
Isparta MYO 2 adet fıskiye değiştirildi ve ayarları yapıldı. 
Hukuk Fakültesi önü ve arkası 4 adet fıskiye değiştirildi ve ayarları yapıldı. 
Doğu Yerleşkesi otobüs durağı altı fıskiye ayarları yapıldı. 
Eğitim Fakültesi önü fıskiye borusu tamiratı yapıldı ve fıskiye ayarları yapıldı. 
Hastane acil girişi orta ada 3 adet fıskiye değiştirildi ve ayarları yapıldı. 
Engin Arık parkı içi güllere damlama boru hattı çekildi. 
Doğu Yerleşkesi Kılıçaslan cami otoparkı 75'lik patlak boru tamiratı yapıldı. 
İlahiyat Fakültesi bisiklet yolu orta ada 1 adet fıskiye değiştirildi. 
Hastane acil girişi 32'lik patlak boru tamiri yapıldı. 
Hastane acil girişi sağ tarafta 3 ada sulama suyu iptal edildi. 
Fen Edebiyat Fakültesi fıskiyeler ayarı yapılıp kontrol edildi. 
Rektörlüğe giden yol orta ada fıskiye ayarları ve kontrolü yapıldı. 
Batı Yerleşkesi çöp evi önü orta ada damlama boruları kontrolü yapıldı. 

 


