
Tarih 

01.09.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi tamamlanmış olup yaklaşık maliyet çalışmasına başlanmıştır.

Yüzme Havuzu engelli erişimi projesi tamamlanmış olup, yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır.

Eğitim Fakültesi Engelli Erişimi proje çalışmaları devam etmektedir.

Sivil Havacılık MYO engelli engelli erişimi proje çalışmaları devam etmektedir. 

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam 

etmektedir.

Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.

Teknokent arazisi sınırları içindeki inşaat atıklarının kaldırılması için Cava ve Tefiron firmalarına yazı yazıldı.

Diş hekimliği fakültesi acil çıkış kapısı proje revizyonu yapılarak, ilgili yerlere yazışmalar yapıldı.

02.09.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Eğitim Fakültesi Engelli Erişimi proje çalışmaları devam etmektedir.

Sivil Havacılık MYO engelli engelli erişimi proje çalışmaları devam etmektedir. 

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam 

etmektedir.

Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.

Kütüphane, Ertokuşbey Derslikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının engelli erişimi için etüt çalışmaları yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire başkanlığı binasında tadilat projesi tamamlanmıştır.

03.09.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Doğu Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Eğitim Fakültesi Engelli Erişimi proje çalışmaları tamamlanıp, yaklaşık maliyet çalışmasına başlanmıştır.

Sivil Havacılık MYO engelli engelli erişimi proje çalışmaları tamamlanıp, yaklaşık maliyet çalışmasına başlanmıştır.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam 

etmektedir.

Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.

Kütüphane, Ertokuşbey Derslikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının engelli erişimi proje çalışmalarına başlanmıştır.

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanıp, teslim edilmiştir.

Hastane hasta indirme cebi projesi tamamlanmıştır. Yapılması için Bakım Onarım Şube müdürlüğüne yazı yazılmıştır.

06.09.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Doğu Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam 

etmektedir.

Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.

Ertokuşbey Derslikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının engelli erişimi proje çalışmaları devam etmektedir.

Kütüphane engelli erişimi projesi tamamlanmıştır.

Havza alanlarına ait geçirimsiz zeminler, yarı geçirimli zeminler, çatı alanları tablo haline getirildi.

Üniversitemizin sulama suyu hesaplaması yapıldı.

07.09.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Doğu Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam 

etmektedir.

Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.

Ertokuşbey Derslikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının engelli erişimi proje çalışmaları devam etmektedir.

Mahal listeleri hazırlanmaya başlandı.

Havza alan çalışmaları için Meteoroloji il müdürlüğünden aylık yağış verileri istendi.

08.09.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Doğu Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje ve yaklaşık maliyet  

çalışmaları devam ediyor.

Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.

Ertokuşbey Derslikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının engelli erişimi proje çalışmaları devam etmektedir.

Mahal listeleri hazırlanma çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik birimine diş hekimliği fakültesi krokileri teslim edildi.

Tıp Fakültesi Farmakoloji bölümüne gidilerek, oda bölünmesi için etüt çalışması yapıldı.

Yüzme Havuzu cephe kaplaması işinin Asbuilt proje çalışmaları devam ediyor.

Kapalı Spor Salonu Kayıt odası yapımı için etüt çalışması yapılarak, Kapalı Spor salonuna cevap yazıldı.

09.09.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Doğu Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje ve yaklaşık maliyet  

çalışmaları devam etmektedir.

Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.

Ertokuşbey Derslikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının engelli erişimi proje çalışmaları devam etmektedir.

Mahal listeleri hazırlanma çalışmaları devam etmektedir.

Tıp Fakültesi Farmakoloji bölümüne gidilerek, oda bölünmesi için etüt çalışması yapıldı.

Yüzme Havuzu cephe kaplaması işinin Asbuilt proje çalışmaları devam ediyor.

Matbaa ve depo acil çıkış kapı yapımı için etüt çalışması yapıldı.

Futbol Sahası etrafının Panel Çit ile çevrilmesi işi için proje ve yaklaşık maliyet güncellemesi yapıldı.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER



# [Tarih] Sektör Kullanıcı adı Açıklama

1 09.09.2021 Boya Mesut KARACAN

Eğitim Fakültesinde bodrum katta bulunan bay ve bayan mescitlerinin tamir bakım ve boya

işleri tamamlandı.

2 09.09.2021 Çim Sulama Mevlüt ÖZDEMİR

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı önü fıskiye borusu patlak yapıldı damlama borusuna ek yapıldı.

Çocuk kreşi üstü 2 adet fıskiye değişti.

Onkoloji önü saat pili takıldı ve 3 adet fıskiye değiştirildi.

3 09.09.2021 Sıhhi Tesisat Zafer YİĞİTDOĞAN

Tıp Fakültesi Dekanlığı bas arızası giderildi.

Fen Edebiyat Fakültesi'nde cihaz bağlantısı için tesisat hattı çekildi.

Kreş klozet arızası giderildi.

4 09.09.2021 Bariyer ve Turnike Mustafa GÜLBUDAK

Batı kampüs nizamiye bariyere araçla çarpılması sonucu eğilen kol ve sabitleme ayakları

yenilenerek arıza giderilmiştir.

Tıp Fakültesi dekanlık giriş turnikenin kırılan kolunun onarımı yapılarak arıza giderilmiştir.

Fen edebiyat fakültesi turnike arızası giderildi.

Batı yemekhane turnike arızası giderildi.

5 09.09.2021 Metal Atölyesi Mustafa GÜLBUDAK

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı engelli rampası yapıldı.

Park bahçeler çim motor kaynağı yapıldı.

6 09.09.2021 PVC Atölyesi Mustafa GÜLBUDAK Eğitim Fakültesi PVC bölme oda demontajı yapıldı.

TalepTakip



Tarih 
PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

09.09.2021   İlahiyat Fak. Doğu Camii, Onkokoji- Spor Bilimleri Fak. çevresi çim biçimi devam ediyor.

  Rektörlük çevresi yabani ot temizliği ve mazı, süs bitkileri şekil budaması devan ediyor.

 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.

 Yeni dikim fidanların sulaması  iki tanker ile devam ediyor.

 JCB  iş makinesi  Bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalışıyor. 

  Diş Hekimliği- Tıp Dekanlık- Morfoloji Ek bina çevresi yaban ot temizliği ve mazı, süs bitkileri şekil budaması tamamlandı.

   Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.

 Çiçek serası kırık camlarının değişimi planlandı.

  Lojmanlar bölgesinde yeni gelen öğrenciler için Fidan Dikim Sahası (7000 m2) hazırlığı devam ediyor.

  Hastane Teknik Servisten metal atölyesine hurda taşıma devam ediyor.

  Çünür ana yol kavşağından İİBF ne kadar dış çevre duvar kenarı kuru ot temizliği yapıldı.

  19 Mayıs Tören alanı Güvenlik Girişinde görüşü enleyen ağaç kesimi yapıldı.
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YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

09.09.2021
İŞ MAHALİ VE TANIMI

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Bodrum kat asma tavan imalatı devam ediyor.

Zemin kat 60x60 seramik imalatı devam ediyor

2. kat asansör söve imalatları devam ediyor.

3. ve 4. kat boya imalatları devam ediyor.

3. kat alçı imalatları devam ediyor.

ELEKTRİK

Elektrik imalatı yoktur.

MEKANİK

Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.

Paslanmaz çelik havalandırma kanalı ile klima santrali bağlantı parçaları yapılıyor.  

Havalandırma menfez montajı imalatları devam ediyor.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Bodrum kat C Blokta alçı sıva imalata devam etmektedir.

Montalama işi D ve E blok arka cephede sıva imalatları tamamlanma aşamasındadır.

E Blok teras çatıda eğim betonu imalatı yapılıyor.

ELEKTRİK

1. ve 2. kat tava imalatları devam ediyor.

MEKANİK

Galeri içerisindeki ısıtma tesisatı borularının kaynak imalatları devam ediyor.

Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.

SDÜ RADYOTERAPİ BİNASI ÇATI TADİLATI İŞİ

Radyoterapi çatıda mevcut zemin sökümü yapılıyor.

SDÜ ATAYALVAÇ SHMYO VE EĞİRDİR SHMYO BİNA TADİL. İLE DOĞALGAZ DÖN. İŞİ

Bodrum kat yakıt odasının yapımı devam ediyor.

Doğu kampüs açık amfi basamak rıht sıva işleri devam ediyor.

                                                                                                                                   İ. Hamdi ÖRMECİ

                                                                                                                         Yapı Denetim ve Kontrollük

                                                                                                                                    Şube Müdür Yet.
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