
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU 

YAPILAN İŞLER 

 

(İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) 13.08.2021 

 

TARİH AÇIKLAMA 

13.08.2021 SDÜ Konukevi Tadilatı işinin ihale komisyon kararı oluşturuldu. 

13.08.2021 SDÜ Yenilikçi Teknolojiler Araştırma Uygulama Merkezi Binası Tadilatı işinin 

ihale komisyon kararı oluşturuldu. 

13.08.2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknokent Kuluçka Merkezine Kat İlavesi 

Yapılması işinin kesin kabulü yapılmasından dolayı kesin teminatın serbest 

bırakılması için Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına yazısı yazıldı. 

13.08.2021 EBYS üzerinden ve fiziki olarak gelen evrakların kayıtları yapılarak, havalesi 

yapılanların ilgili birimlere iletimi gerçekleştirildi, giden evrak olarak kaydedilen 

evraklar birimlere teslim edildi. Birimlerce düzenlenen evrakların fiziki olarak posta 

ile gönderilmek üzere yazı işlerine teslim edildi. Ödeme evrakları Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığına ulaştırıldı. 

13.08.2021 Tüketime verilen malzemelerin haftalık çıkışları yapıldı. 

13.08.2021 Yapılan ödemelere ilişkin harcamalar bilgisayara işlendi.  

13.08.2021 Üç aylık geçici işçilerin kayıtları tamamlanarak kontrolü yapıldı. 

 

13.08.2021 COVID-19 temaslı olan H*****N Y****Z’ın almış olduğu rapora istinaden sıhhi 

izin düzenlenerek Personel Daire Başkanlığı ve Rektörlük Makamına yazısı 

yazıldı. 

13.08.2021 EBYS üzerinden ve fiziki olarak gelen evrakların sisteme kaydı gerçekleştirildi. 

Birimlerce düzenlenen evrakların fiziki olarak posta ile gönderilmek üzere yazı 

işlerine teslim edildi. 

13.08.2021 Süleyman Demirel Üniversitesi 2. Etap Diş Hekinliği Öğrenci Çalışma Alanlarının 

Alüminyum Doğrama İle Bölünmesi işinin Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 

İşe Ait Bilgiler Gönderildi. 

13.08.2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Bina İkmal 

İnşaatı İşine ait Geçici Kabul Noksanları için getirilen kesin teminat mektubunun 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca vezne kayıtlarına alınması için yazı 

yazıldı. 
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YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNLÜK FALİYET RAPORU 

Mühendislik fakültesi E 7 blogu öğrenci wc es arızası giderildi.

Diş hekimliği bas musluğu arızası giderildi.

İlahiyat fakültesi musluk arızası giderildi.

Hukuk fakültesi pisuvar arızası giderildi.

SIHHİ TESİSAT

İ.B.F. Çiller Klima santralinin 2 (iki) adet elektronik kart onarımı yapıldı.

Atayalvaç M.Y.O. Enkardi Nitken cihazlarının online olarak yeniden 

programlanması yapıldı.

Eğitim Fakültesi Turnike kabinet elektrik sigorta arızası giderildi.

ELEKTRİK BİRİMİ

BARİYER VE TURNİKE SİSTEMLERİ BİRİMİ           
Eğitim fakültesi turnike ve personel kart giriş arızası giderildi.

Doğu merkezi derslikler asansör kart okuyucu sistem kontrol yapıldı.

Eğitim fakültesi bariyer bakımı yapıldı.

Spor Bilimleri bariyer bakımı yapıldı.

5 (beş) Adet bariyer uzaktan kumanda modül bakımı yapıldı.

Öğrenci İşleri Daire Başkanın odasındaki split klimaya gaz basıldı ve aktif hale getirildi.

İktisat Fakültesindeki arızalı durumda bulunan Chiller klima istasyonu için gelen servis elemanlarına eşlik 

edildi.Kontroller yapıldı.Bulunan 2 istasyonun kumandaları sökülüp daire başkanlığımızdaki elektronikçi arkadaşlar 

tarafından yapıldı.Tamiri yapılan kumandalar Chiller istasyonlarına takılıp çalıştırıldı.

1)Hibrit egitim için sdu i.i.b.f belirlenen sınıflara kamera için cad 6 kablo çekilm işi tamamlandı 2)YETEM bünyesinde A1 Blok 

katında ilgili firma tarafından takılacak klima için

elektrik tesisatı yapıldı.3) Yeni yapılan çim saka etrafındaki aydınlatmaların panosu tamir edildi 4) GYS panolarının elektrik 

tesisatı bağlandı  5) Bozan önü su deposu terfi istasyonu yatay pompa tamiratı ve bakımı yapıldı istasyonun  iç tesisat 

lambalarının eksik olanları giderildi arızalılar değiştirildi

13.08.2021

Sabancı yurdu yanı fiskeye ayarları  yapıldı

İkdisat faküldesi oto park girişi 1 adat fiskeye değiştirildİ.

Çünür yolu orta ada patlak boru yapıldı.

Güleç kafe yanı saat ve fiskeye ayarları yapıldı.

Doğu kampüs giriş yanı saat ve fiskeye ayarları yapıldı.

Rektörlük Özel Kalem de bulunan split klima ilaç ile yıkanarak ve filtreleri temizlenerek çalışır duruma getirildi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 12 nolu odadaki klimanın bakım,temizlik ve eksik olan gazı tamamlanarak çalışır 

duruma getirildi.

KLİMA BİRİMİ

ÇİM SULAMA
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5 (beş) Adet bariyer uzaktan kumanda modül bakımı yapıldı.

İ.B.F. Çiller Klima santralinin 2 (iki) adet elektronik kart onarımı yapıldı.

Atayalvaç M.Y.O. Enkardi Nitken cihazlarının online olarak yeniden 

programlanması yapıldı.

Eğitim Fakültesi Turnike kabinet elektrik sigorta arızası giderildi.

                       BARİYER VE TURNİKE SİSTEMLERİ BİRİMİ           
YAPILAN İŞ,

 FAALİYET

Eğitim fakültesi turnike ve personel kart giriş arızası giderildi.

Doğu merkezi derslikler asansör kart okuyucu sistem kontrol yapıldı.

Eğitim fakültesi bariyer bakımı yapıldı.

Spor Bilimleri bariyer bakımı yapıldı.



Tarih                                             BAKIM ONARIM BOYA VE İNŞAAT

13,08,2021

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

Tıp fak. Hastanesi arkasında yürüyüş yolu kenarında eksik olan 8 m2 kilt taşı döşenme işi tamamlanmıştır

Batı kampüsü mediko sosyal etrafındaki ve biba dışındaki tamirat ve bakım onarımlar tamamlanmıştır.

Rektörlük binasındaki A kapısı giriş katındaki 7 adet odanın boya badana işleri devam etmektedir.



Tarih 

09.08.2021

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

İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Konukevi ve Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.

Futbol sahası etrafının kapatılması ile ilgili proje çalışması için harita birimi tarafından ölçü alınmıştır.

Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.

Hastane Arka Otoparkı Dinlenme Alanı Peyzaj projesi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazısı doğrultusunda istenilen talep yerinde incelendi.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları devam etmektedir.

10.08.2021

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

İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Konukevi proje çalışması tamamlanmış,Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.

Enstitüler Binası projesi kapsamında iç ve dış mekan çalışmaları için yerinde röleve çalışmaları yapıldı.

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışmasına başlanıldı.

Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili değerlendirme toplantı yapıldı ve yapılacak çalışmalar belirlendi. Bu 

çalışmalar kapsamında KYK Yurdu ve mevcut yedek depo kotları ile su deposu bağlantı yolu yağmur suyu akar kotları alındı.

11.08.2021

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

İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmalarına başlanıldı.

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

12.08.2021

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

İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

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

13.08.2021

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

İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmasına başlanıldı.

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

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

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER



TARİH YAPILAN İŞ

1 13.08.2021
Rektörlük Özel Kalem de bulunan split klima ilaç ile yıkanarak ve filtreleri 

temizlenerek çalışır duruma getirildi.

2 13.08.2021
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 12 nolu odadaki klimanın bakım,temizlik ve 

eksik olan gazı tamamlanarak çalışır duruma getirilmiştir.

3 13.08.2021
Öğrenci İşleri Daire Başkanın odasındaki split klimaya gaz basıldı ve aktif 

hale getirildi.

4 13.01.2021

İktisat Fakültesindeki arızalı durumda bulunan Chiller klima istasyonu için 

gelen servis elemanlarına eşlik edildi.Kontroller yapıldı.Bulunan 2 

istasyonun kumandaları sökülüp daire başkanlığımızdaki elektronikçi 

arkadaşlar tarafından yapıldı.Tamiri yapılan kumandalar Chiller 

istasyonlarına takılıp çalıştırıldı.

KLİMA BİRİMİ

YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI



                                                              YAPI İŞLERİ  VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FALİYET RAPORU  YAPILAN İŞLER 

                    METAL ATÖLYESİ

TARİH

09.08.2021 Tıp Hastanesi arkası güneş enerji paneli sökümü yapıldı, demir aksamı sökümü devam ediyor.

10.08.2021 Diş Hastanesi önü  bayrak direği sabitlenmesi yapıldı, Tıp hastanesi arkası güneş enerji paneli  demir aksamı sökümü devam ediyor.

11.08.2021 Doğu Yerleşkesi yüzme havuzu havalandırma borusu tamiri yapıldı. Tıp hastanesi arkası güneş enerji paneli demir aksamı sökümü devam ediyor.

12.08.2021 Tıp Hastanesi arkası güneş enerji paneli sökümü yapıldı, demir aksamı sökümü devam ediyor. Tıp Hastanesi arkası teknik servis yanı güvenlik önlemi için duba yapıldı.

13.08.2021 Batı Yerleşkesi mediko önü kuyu üstüne  kapak yapıldı ve çevresine çöp kutusu montajı yapıldı. Tıp hastanesi arkası güneş enerji paneli demir aksamı sökümü devam ediyor.



Tarih 
PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

13.08.2021 İlahiyat ve Eczacılık Fak. Çevresi kurumuş gül çiçekleri budaması tamamlandı. Ön otopark içi yabancı ot temizliği devam ediyor.

Hastane ön bahçe  yabancı ot temizliği tamamlandı. Arka bahçe, yeni oto park yabancı ot temizliği devam ediyor.

Hukuk Fakültesi güney cephe çim biçimi tamamlandı. 

 Kütüphane, merkezi derslikler çevresi misineli tırpan ile ot temizliği devam ediyor.

Atatatürk Spor Merkezi çevresi ot temizliği devam ediyor.

Doğu Batı yerleşke 3. etap güllerde motorlu ilaçlama tamamlandı.

Batı yerleşke güllerde budama ve ot temizliği devam ediyor.

Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor.

Yeni dikim fidanların sulaması devam ediyor.

Hastane  arka bahçe çalı türü süs bikileri budama devam ediyor.

Doğu Isı Merkezi çevresi, Deney Hay. Arş. Mrz. Bahçesi, Hastane önü çif yol orta refüj çim biçim devam ediyor.

YETEM doğu cepe kuru ot temizliği yapıldı.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER



Tarih                                     SANTRAL  BİRİMİ

13.08.2021 Devam ediyor

Devam ediyorRutin Arıza ve bakım onarım çalışmaları devam etmektedir.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

IP Telefon alt yapı çalışmaları nedeniyle Bilgi İşlem e sistemden telefon numaraları konusunda desdek

verilmeye devam edildi.(açma - kapama numarayı boşa düşürme v.s.)



Tarih 

13.08.2021 Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji  Bölümü- Atabey-Gönen kazı alanlarına ulaşımları sağlandı.

13.08.2021 Valilik Filasyon Ekibinin Ulaşımı Sağlandı.

13.08.2021 32 PA 699 plakalı aracın akis körüğü değişimi yapıldı

13.08.2021 32 PA 568 plakalı aracın yakıt deposu sökülüp, havalandırma borusu sabitlendi

13.08.2021 Üniversitemize ait araçlara alıncak parçaların; piyasa teklifleri toplandı. Satın alma servisine teslim edildi.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN İŞLER RAPORU
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