
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(14.03.2022-18.03.2022) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Hastane ameliyathane yeniden yapım işinin Yaklaşık Maliyet ve Projelendirme Çalışmaları devam ediyor. 

 

MEKSİS güncellemeleri yapılıyor. 

Kontrollükler devam ediyor. 

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi odasına lavabo yapılması ve oda bölünmesi için etüt çalışmaları tamamlandı. 

Dış Mekân Engelli Erişimi Proje ve Yaklaşık Maliyet Çalışmaları devam ediyor. 

Rektörlük personel çay ocağı için dolap çizimi tamamlandı. Projeler Atölyeler Şube Müdürlüğüne gönderildi. 

Spor Tesisi Yapılması işinde proje değişiklikleri işleniyor. 

Uzaktan Eğitim Merkezi stüdyo projelendirmesi devam ediyor. 

Spor Tesisi 2. Blok statik projesine devam ediliyor. 

Tenis kortları ile ilgili keşif çalışmaları yapılıyor. 

 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ 

Mevcut hastane ile yeni bina arasındaki geçiş holü alçıpan duvar imalatı tamamlandı, boya imalatları devam ediyor. 

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

 

 SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

Teras 3 perde demir donatı ve kalıp imalatları devam ediyor. 

 

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ 

Zemin kat elektrik boş boru ve kablo imalatları devam ediyor. 

Çatı katı döşeme kalıp imalatları devam ediyor. 

 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Batı öğrenci girişi engelli turnike arızası giderildi. 
Enstitü girişi sol turnike kol mekanizma arızası giderildi. 
3 adet 3710 kart okuyucu cihaz onarımı yapıldı. 
Mimarlık Fakültesi öğrenci giriş turnike arızası giderildi. 



Batı öğrenci yemekhane girişine SKS personeli kart okuyucu 3710 cihaz montajı yapıldı. 
Doğu öğrenci yemekhanesine 2 adet kart okuyucu 3710 cihaz montajı yapıldı. 
Doğu nizamiye personel geçiş bariyer kolu kırılmış olup müdahale edilerek onarımı yapıldı. 
Batı öğrenci girişi 5 nolu turnike kart okuyucu arızası giderildi. 
Diş Hekimliği Fakültesi yataklı hasta bölümüne geçiş kayar kapı arızası giderildi. 
Mühendislik Fakültesi E7 öğrenci giriş turnike sensör arızası giderildi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi üst öğrenci girişi 1 nolu turnike kol mekanizma arızası giderildi. 
İlahiyat Fakültesi öğrenci girişi 1 nolu turnike kol mekanizma arızası giderildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci girişi sağ 2 nolu turnike anakart güç kaynağı trafo arızası giderildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C girişi personel kartlı kapı kilit ayarı ve data arızası giderildi. 
KYK giriş nizamiye bariyer kol onarımı yapıldı. 
İlahiyat Fakültesi öğrenci yemekhanesi giriş ve çıkış kart okuyucu takıldı. 

Sıhhi Tesisat 

Kültür Merkezi ilerisi eski döküm petekler alınıp hurdalığa gönderildi. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi bayan öğrenci WC klozet kapağı değiştirildi. 
Atatürk Spor Salonu alt kat bayan WC es arızası giderildi. 
Kütüphane giriş kat erkek WC üst kattan su kaçağı giderildi. 
Diş Hekimliği Fakültesi oksijen tüp odasından geçen yağmur oluğu dışarı alındı. 
Güzel Sanatlar Fakültesi sahne katındaki koku için rögarlar kontrol edildi, rüzgârdan dolayı koku yaptığı tespit edildi. 
Kreş musluk ve batarya arızası giderildi. 
Kurumsal İletişim Merkezi bayanlar WC tıkanıklığı giderildi. 
Doğu Merkezi Derslikler bayan WC süzgeç tıkanıklığı giderildi. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Z-15 nolu sınıfın radyatör vanaları değiştirildi. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına inen üst kat çay ocağı gider boruları değiştirildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi otomatik hava alma purjörü değiştirildi. 
Diş Hekimliği Fakültesi dekanlık katı erkek klozet şamandıra arızası giderildi. 
Kütüphane giriş kat soldaki erkek WC bas musluğu arızası giderildi. 
Metal Atölyesi lavabo tesisatı ve montajı yapıldı. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı erkek WC musluk ve batarya arızası giderildi. 
Genel Sekreterlik erkek WC lavabo sifon değiştirildi. 
Mühendislik Fakültesi E-7 giriş kat erkek öğrenci birinci kabin vanası değiştirildi. 
Rektörlük çay ocağı arızalı musluk değiştirildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi küresel vana değiştirildi. 
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO radyatör vanası değiştirildi. 

İnşaat İşleri 

Kütüphanede grup çalışma salonunda zeminde kalkan fayanslar yapıştırıldı. 
Kütüphanede 2. katta erkek tuvaletinin zeminlerinin derzlenme işleri tamamlandı. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 28 nolu tuvaletin zemin ve lavabolarının derzlenme işleri tamamlandı. 
Mühendislik Fakültesi E-1 önü kamelya yanı andezit basamakların tamiratı yapıldı. 
Batı Yerleşkesi Merkezi Dersliklerin yanındaki merdivende yıkılıp sökülen tuğla basamakların tamiratları yapıldı. 
Doğu Yerleşkesi kütüphane girişi nizamiyenin çevresindeki yıkılan bordür taşlarının tamiratı yapıldı. 

Boya İşleri 

Atatürk Spor Salonunun girişindeki 4 adet oturma banklarının yağlı boya ile boyanma işleri tamamlandı. 
Atatürk Spor Salonunda merdiven boşluğunda tavan ve duvar boyandı. 

Elektrik İşleri 

Doğu spor salonu A kapısı girişindeki internet switch grup priz değiştirildi. 
Eczacılık Fakültesi bodrum katta laboratuvar için bölünen odalara proje dahilinde elektrik tesisatı döşendi. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tuvalet lambaları tamir edildi. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depolarının lambaları tamir edildi. 
Genel Sekreterlik katındaki odalarda lamba tamiratı yapıldı. 
Radyo TV merkezinde elektrik arızası giderildi. 
Kütüphane sıfır kattaki raf arası yanmayan lambaların bakımları yapıldı arızalı lambalar değiştirildi. 
Kütüphane sıfır kattaki erkekler tuvaleti yanmayan lambalar tamir edildi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi koridorlarında bölünen odanın lambası söküldü. 
Güzel Sanatlar Fakültesi tuvaletin yanına bölünen odaya elektrik tesisatı çekildi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Araştırma Uygulama Merkezi bölümü koridordaki bütün projektörler değiştirildi. 
Kütüphane çorba odasının priz tamiri ve sıfır kattaki arızalı sensör değiştirildi. 



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. 
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna ahşap santral dolabı götürülüp, eski aküler ve UPS cihazı bakım için 
getirildi. 
Rektörlük Makamına ait 8060 numaralı dijital telefonun sistemsel ayarları yapıldı. 
Eğitim Fakültesi'ne ait 4578 ve 4587 numaralı analog telefon santralden gerekli işlemler yapılarak çalıştırıldı. 
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümüne ait 1232 numaralı telefon Rektörlük telefon santralinden karttaki 
yeri değiştirilip gerekli işlemler yapılarak çalıştırıldı. 

 

Marangozhane İşleri 

Mimarlık Fakültesi sehpalarının imalatına başlandı ve tamamlandı. 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan gelen yemekhane sandalyelerinin tamirine başlandı. 
Rektörlük çay ocağı dolap imalatı ve Rektörlük Genel Sekterlik tuvalet dolapları imalatları tamamlanarak, montajları 
yapıldı.. 
Tömer 5 adet yazı tahtası yapıldı. 
Kütüphane 2 adet kapı tamiratı yapıldı, kapı kilidi değiştirildi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümü pano demontajı yapıldı. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden gelen yazı tahtası kesildi. 
Mühendislik Fakültesi İnşaat bölümü levhaları kesildi. 

Metal Atölyesi İşleri 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hareketli koltuk aparatları tamiratları yapıldı. 
Teknokent bahçesinde bulunan konteyner pencere korkuluğu imalatı tamamlandı ve montajı yapıldı. 
Metal atölyesi atölye temizliği ve makine bakımları yapıldı. 
Diş Hekimliği Fakültesi klima ayakları tamiratı yapıldı. 

PVC Atölyesi 

Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü pvc montajına başlandı. 
Güzel Sanatlar Fakültesi pvc imalatına başlandı. 

Klima İşleri 

Eczacılık Fakültesi bodrum katta 09.03.2022 tarihinde montajı tamamlanan klimanın ayak montajı yapıldı. 

Kablolama (İnternet) 

Rektörlük A kapısı girişinde bulunan 7 odaya toplamda 14 adet cad 6 kablo çekildi. 
Eczacılık Fakültesi bodrum katta yeni yapılan laboratuvara 3 adet cad 6 kablo çekildi. 

 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Yoğun kar yükü nedeniyle kırılan ağaç dallarının toplanması ve budamasına devam edildi. 

Doğu Kampüsü gül budama çalışmalarına devam edildi. 

Genç TEMA Öğrenci Topluluğu ile lojmanlar bölgesinde ağaç dikimi yapıldı.   

Doğu Yerleşkesi spor salonunda açılan fuara oturma bankları taşındı. 

 


