
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(14.02.2022-18.02.2022) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Hastane ameliyathane yeniden yapım işinin Yaklaşık Maliyet Çalışmaları devam ediyor. 

 

MEKSİS güncellemeleri yapılıyor. 

Kontrollükler devam ediyor. 

Çatı Tadilatı işinin Yaklaşık Maliyet Çalışmaları devam ediyor. 

Dış mekân engelli erişimi Yaklaşık Maliyet Çalışması devam ediyor. 

Spor Tesisi inşaatı cephe proje revizesi yapıldı. 

Spor Tesisi Binası 2. Etap kısmının kodlandırma çalışmaları yapıldı. 

Doğu Merkezi Derslikler WC tadilatı için etüt çalışması yapıldı. 

Diş Hekimliği otoklav yanı kapatılmasıyla ilgili sunum yapıldı. 

Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin kullanım alanları ve m² leri saptanıyor. 

 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ 

İNŞAAT 

 

M2 merdiveni alçı sıva tamiratları devam ediyor.  

M1 merdiveni 5, 4 ve 3. katlara iskele kurulup alçı sıva imalatları devam ediyor. 

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

MEKANİK 

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

 

 SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

Teknik servis BD12a mahali Teras 5 kalıp sökümü devam ediyor. 

 

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ 

1. kat tabliye boş boru imalatları yapılıyor. 

Zemin kat duvar imalatları devam ediyor. 

8 00 mt kotu döşeme ve kiriş demir imalatları devam ediyor. 

 



BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

İlahiyat Fakültesi giriş 2 ve kantin girişi 1 nolu turnikelerin flash arızası giderildi. 
İlahiyat Fakültesi otopark bariyeri elektrik arızası giderildi. 
Eğitim Fakültesi otopark bariyeri sensör arızası giderildi. 
Doğu nizamiye giriş bariyerleri elektrik arızası giderildi. 
Doğu merkezi derslikler alt giriş turnike arızası giderildi. 
Batı öğrenci girişi engelli turnike arızası giderildi. 
Doğu nizamiye 3 nolu bariyere araç çarpması sonucu kol kırılmış olup, müdahale edilerek arıza giderildi. 
Ertokuş bey derslikleri üst giriş 2 nolu turnike kolu kırılmış olup, müdahale edilerek arıza giderildi. 
Hukuk Fakültesi otopark bariyer arızası giderildi. 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık girişi ve bodrum kat ara geçişte bulunan kayar kapılarının arızaları müdahale edilerek 
giderildi. 
Eğitim Fakültesi otopark bariyer arızası giderildi. 
Spor Bilimleri Fakültesi kapalı spor salonu sporcu girişi 2 nolu turnike arızası giderildi. 
Mühendislik Fakültesi E13 personel girişi kart okuyucu arızası giderildi. 
Menza bariyeri flash arızası giderildi. 
İlahiyat Fakültesi otopark bariyeri alıcı anten ayarı yükseltildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi otopark bariyeri data arızası giderildi. 
Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği otopark bariyeri geri yayı arızası giderildi. 
Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci yemekhane girişi kart okuyucu arızası giderildi. 
Tıp Fakültesi dekanlık giriş turnikelerinin data arızası giderildi. 
Spor Bilimleri Fakültesi kapalı spor salonu sporcu girişi 2 nolu turnike arızası giderildi. 
Batı kampüste bulunan 4 adet otopark bariyerine sensör koruma kutusu takıldı. 

Sıhhi Tesisat 

Eski at çiftliği patlak boru tamir edildi. 
Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü tarafı tıkalı rögar hattı açıldı. 
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO kosva vana arızası giderildi. 
Morfoloji binası musluk değiştirildi, bas arızası giderildi. 
Teknokent pisuvar tıkanıklığı giderildi. 
Kütüphane 0 kat - üst kat su kaçağı giderildi. 
Hukuk Fakültesi şofben arızası giderildi. 
Diş Hekimliği Fakültesi kadın WC klozet iç takımı değiştirildi. 
Teknokent erkek WC pisuvar sifonları değiştirildi. 
Fen Edebiyat Fakültesi ısınmayan peteklere bakıldı. 
Mimarlık Fakültesi tuvaletlerindeki çeşitli arızalar tamir edildi. 
Mühendislik Fakültesi E-7 giriş kat personel bayan WC tıkanıklığı giderildi. 
Kütüphane sıfırıncı kat kosva vana arızası giderildi. 
İlahiyat Fakültesi fayans tamiri için tuvalete sökülen lavabo yerine monte edildi. 
Hukuk Fakültesi pisuvar arızası tamir edildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tıkalı engelli WC klavuz salınarak tıkanıklık giderildi. 
Kütüphane erkek öğrenci WC musluk arızası giderildi. 

İnşaat İşleri 

Kütüphane Daire Başkanlığı'nda eski server odasının zemininin fayans kaplama işleri tamamlandı. 
Eczacılık Fakültesi'nde yeni yapılan laboratuvarda dışa açılan kapı yerinden söküldü, duvar örülerek penceresi takıldı. 
Ertokuşbey dersliklerinde Anfi 4 tarafında bayan tuvaletindeki kabaran fayansların tamiratları yapıldı. 

Boya İşleri 

Eczacılık Fakültesi'nde yeni yapılan laboratuvarda 3 adet kapının boyanması tamamlandı. 
Rektörlük binasında internet hattı çekimi sırasında duvarlarda oluşan kırık ve deliklerin tamir ve boya badana işleri 
tamamlandı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 127 nolu dersliğin bölünmesi neticesinde bölünen alçıpanlar ve odaların boyanması 
tamamlandı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bölünen odalara takılan kapıların yağlı boya işleri tamamlandı. 
Kütüphane Daire Başkanlığı'nda eski server odasının tamirat, boya ve badana işleri tamamlandı. 
Eczacılık Fakültesi'nde zemin katta yeni yapılan laboratuvarın duvar ve kapıların boya badana işleri tamamlandı. 



Elektrik İşleri 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo aydınlatma tamiratı yapıldı. 
Radyo - TV Araştırma ve Uygulama Merkezi Kayı Köyü verici istasyonu sigorta arızası tamiri yapıldı. 
Mühendislik Fakültesi E-13 internet switch elektrik kaçağı tamiratı yapıldı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi bölünen odaların elektrik tesisatı tamamlandı. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tuvalet lambaları tamiratı yapıldı. 
Batı tenis kortlarının orada bulunan Trafo Merkezi'nin saati değiştirildi. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi bölünen odalara ek elektrik tesisatı çekildi. 

Telefon Santrali 

İlahiyat Fakültesi'nde santral arızası (INTOF 2) tespit edildi. Santrale gidildiğinde enerji kesintisinden kaynaklandığı 
belirlendi. Enerji sorunu elektrik ekibi tarafından giderildiğinde sistem devreye girdi. 
Eğitim Fakültesi'ne ait 3882 ve 3865 numaralı dijital telefonların karttaki yeri değiştirilip gerekli işlemler yapılarak 
çalıştırıldı. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü çay ocağının telsiz telefonu sökülüp analog telefon makinası bağlanarak çalıştırıldı. 
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. 
Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ait 1650 numaralı telefona paralel hat çekilip, arızası giderildi.. 
Rektörlük Hukuk Müşavirliği'ne 1999 numaralı analog telefon numarası tahsis edilmiş olup, gerekli işlemler yapılarak 
çalıştırıldı. 
Eczacılık Fakültesinde odası değişen personellerin telefon numaraları değiştirildi. 
Eczacılık Fakültesi santralinden bir adet analog numara tahsis edilmiş olup gerekli işlemler yapılarak telefon kullanıma 
açıldı. 
Merkezi Derslikler santralinden bir adet analog telefon numarası Yabancı Diller Yüksekokulu'na tahsis edilmiş olup gerekli 
işlemler yapılarak telefon kullanıma açıldı. 
Adalet MYO 119 nolu odaya odada bulunan telefona paralel telefon bağlantısı yapıldı. 
Hukuk Fakültesi'nde 229 nolu odada bulunan telefona paralel telefon bağlantısı yapıldı. 
Fen Edebiyat Fakültesi'ne ait 4154 numaralı telefon gerekli işlemler yapılarak karttaki yeri değiştirilip çalıştırıldı. 
Rektörlük santralinde çalışan 1843-1019-1018 numaralı telefonların sistemsel programlamaları bakım sözleşmesi 
yapılan firmayla irtibata geçilip yapıldı. 

 

Marangozhane İşleri 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı çay ocağı dolabı yapılarak yerine montaj yapıldı. 
Adalet Meslek Yüksekokulu 2 Adet kapı göbeği değiştirildi, kapılar tamir edildi. 
Eczacılık Fakültesi 3 Adet kapı göbeği değiştirildi. 
Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü kapı kolu tamir edildi. 
Gönen Kazı evi rafları kamyona yüklenerek yerine gönderildi. 
Yetem Merkezine dolap imalatına başlandı. 
Hukuk Fakültesi kütüphane rafları suntaları yerine taşındı, montaj işlemleri devam ediyor. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 adet masa montaj yapıldı. 
Yabancı Diller Yüksekokulu 1 adet masa montajı yapıldı. 
Adalet Meslek Yüksekokulu 1 adet masa montajı yapıldı 

Metal Atölyesi İşleri 

Eczacılık Fakültesi rafları yerine teslim edildi. 
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kazan kapakları için ölçü alındı. 
Hukuk Fakültesi kütüphane rafları yerine taşındı ve teslim edildi. 
Radyo TV Merkezi için verici direği yapıldı. 
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO laboratuvar tezgah imalatı yapıldı. 
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO 5 adet projeksiyon aparatı yapıldı. 

PVC Atölyesi 

Doğu Isı Merkezi pvc doğrama montajı yapıldı. 
Eczacılık Fakültesi pencere montajı yapıldı. 
Mühendislik Fakültesi E-13 pencere montajı yapıldı. 

Klima İşleri 



11.02.2022 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi'nden gelen havalandırma serpantini arızalı yazısına istinaden arıza kontrol 
edilerek serpantinin patlak olduğuna anlaşıldı. Serpantin kaynak yapılmak üzere yerinden söküldü. 
15.02.2022 tarihinde otomasyon sisteminden gelen Eczacılık Fakültesi Dekanlığı klima montajı ile ilgili keşif yapıldı. 
Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü A Blokta bulunan klimaların diğer odalara yer 
değişiklikleri ile ilgili keşif yapıldı. 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Amfi-1'in altında bulunan patlak havalandırma serpantini kaynakçıya götürüldü. 
06.01.2022 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığından gelen yazıya istinaden ek bina çatı katında patlak olan 
serpantin tamir edilerek yerine montajı tarafımızca yapıldı. 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Doğu ve Batı Yerleşkelerinde kar nedeniyle kırılan ağaç dallarının toplanması, formu bozulan ağaçların şekil budamaları yapıldı. 

Kar yağışı nedeniyle eğilen genç fidanların ağaç herekleriyle bağlanarak, düzeltilmesi yapıldı. 

Teknokent bahçe içinde kar temizliği yapıldı. 

Kültür Merkezi B kapısı önündeki yolda tuzlama çalışması yapıldı. 

Rektörlük araç giriş-çıkış yol kenarlarındaki kar yığınları kepçe ile toplatıldı. 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının talebi üzerine futbol sahasının üzerindeki karlar traktörle küreme yapılarak temizlendi. 

Isı Merkezi altındaki deponun düzenlenmesi yapıldı. 

Elektrik tellerine değen ağaç dallarının kesimi yapıldı.  

Satın alınan tuzun depoya istiflenmesi yapıldı. 

 


