
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(18.07.2022-22.07.2022) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Kontrollükler devam ediyor. 

Meksis güncellemeleri devam ediyor. 

Arşiv düzenlemesi yapılıyor. 

E-16 Blok tadilat keşfi yapıldı. 

Kız Öğrenci Yurdu mimari proje inceleniyor. 

Isparta Mensucat A.Ş. su hattı ölçümü yapıldı.  

Teknokent fiber kablo ölçümleri yapıldı. 

 

 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

Komisyon Tasfiye Geçici Kabul için inşaatta incelemelerde bulunup, eksiklikleri tespit ediyor. 

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ 

Komisyon Geçici Kabul Eksikliklerini tespit etti, firmaya eksiklikleri tamamlaması için yazı yazıldı. 

 

 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Tankerle sulamalara, hava şartlarının uygunluğuna göre devam edildi.   

Doğu ve 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 yapılmasına devam edildi. 

Batı Yerleşkesinde elle yabancı ot mücadelesine devam edildi. 

Güllerde solmuş ve kurumuş çiçeklerin kesme işine devam edildi. 

Batı Yerleşkesinde mazı ve çit bitkisi budaması yapıldı. 

Rektörlük otopark hizasındaki ağaçlarda kırılan ve şekil bozukluğu olan dalların budaması yapılıyor. 

Batı Yerleşkesinde çiçek dikimi yapıldı. 

İş makineleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğü işleri için çalıştırıldı. 

 

 



BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Mühendislik Fakültesi E-7 girişi 1 nolu turnike ikaz ışık arızası giderildi. 

Hastane önü bisiklet bariyeri data arızası giderildi. 

Spor Bilimleri Fakültesi otopark bariyeri ve sporcu girişi 1 nolu turnike arızası giderildi. 

Tıp Fakültesi dekanlık girişi turnike arızası giderildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi dekanlık girişi dekanlık katına çıkış turnike arızası giderildi. 

Batı Yerleşkesi öğrenci girişi engelli turnike arızası giderildi. 

Eğitim Fakültesi kantin girişi 1 nolu turnike arızası giderildi. 

Batı öğrenci durakları 1 adet turnike arızası giderildi. 

Doğu nizamiye bariyer arızası giderildi. 

Batı Yemekhane 3710 kart okuyucu arızası giderildi. 

Doğu Yemekhane kart okuyucu arızası giderildi. 

Doğu Yemekhane personel kart okuyucu arızası giderildi. 

İlahiyat Fakültesi arka nizamiye giriş bariyerine yeni IP verildi. 

KYK nizamiye girişi 1 bariyer ve 2 adet turnikeye yeni IP numarası verildi. 

Rektörlük otopark bariyerine yeni IP numarası verildi. 

Batı Öğrenci Girişi 10 adet turnike ve 4 adet nitgen cihazına yeni IP numarası verildi. 

Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği girişi 2 adet bariyer, 1 adet turnike ve 2 adet nitgen cihazlarına yeni IP 

numarası verildi. 

Doğu Yemekhane öğrenci yemekhanesi çıkış turnikelerine yeni kart okuyucu kapağı takıldı. 

Doğu Yemekhane personel kart okuyucu arızası giderildi. 

19 Mayıs Meydanı giriş bariyer reflektör ayak onarımı yapıldı. 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı girişi kayar kapı kart okuyucusuna yeni IP numarası verildi. 

Rektörlük Binasında bulunan 4 adet turnike ve 4 adet nitgen cihaza yeni IP numarası verildi. 

Rektörlük A kapısı çıkış turnikesi flash arızası giderildi. 

Sıhhi Tesisat 

Güzel Sanatlar Fakültesi su sayacı söküldü yerine saat ara borusu takıldı. 

Doğu ve Batı Yerleşkesi galeri kontrolleri yapıldı. 

Merkezi Derslikler uzun musluk arızası giderildi. 

Kütüphane giriş kat altı erkek tuvaleti musluk arızası giderildi. 

Yüzme havuzu şebeke suyu filtre tıkanıklığı giderildi. 

Morfoloji Binası 1. kat klozet ve taharet musluğu arızaları giderildi. 

Otomotiv Mühendisliği klozet su kaçağı giderildi. 

Morfoloji binası bayan WC su kaçağı yapıldı. 

Hukuk Fakültesi pisuvar arızası giderildi. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Z-41 numaralı bayan WC su arızası giderildi. 

Eğitim Fakültesi önü su hattı kazı çalışmaları devam ediyor. 

Kütüphane tüm tuvaletler sıvı sabunluk montajı yapıldı. 

Eğitim Fakültesi önü temiz su hat çekimi devam ediyor. 

Batı Merkezi Derslikler süzgeç tıkanıklığı giderildi. 

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları katı kulis musluk arızası giderildi. 

Mimarlık Fakültesi 2. kat öğretim görevlisi odası kalorifer petek vanası değiştirildi, dekanlık katı klozet arızası giderildi. 

Kreş ayaklı lavabo ve batarya arızası giderildi. 

Eğitim Fakültesi önü temiz su hattı sular kesilip montajı yapıldı. 

Marangozhane Atölyesi küresel vana arızası giderildi. 

İnşaat İşleri 

Batı Yerleşkesi lojmanlar binasında elektrik alt yapısı için bina köşesinde kazılan ve kırılan andezit taşlarının betonlama 

ve tamir işleri tamamlandı. 

Elektrik İşleri 

Güzel Sanatlar Fakültesi çay ocağında bulunan elektrik saatinin sökülmesi ve kablolarının bağlantısı yapıldı. 

Güzel Sanatlar Fakültesi kimya laboratuvarına elektrik tesisatı döşemesi yapıldı. 

Marangoz Atölyesinde masifleme makinasının florasan lambalarının değişimi yapıldı. 

Eğitim Fakültesi galerisindeki elektrik arızası giderildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya laboratuvarı klima tesisatı döşemesi yapıldı. 

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. 

Marangozhaneye ait 1522 numaralı telefon Rektörlük telefon santralinden gerekli işlemler yapılarak çalıştırıldı. 

İletişim Fakültesine ait 8360 ile 8371 ve 3473 ile 8358 numaralı telefon hatlarının yerlerinin değişimi yapıldı. 

Konukevi telefon santralinin sigortaları değiştirildi. 

Rektörlük santrali, Fen Edebiyat Fakültesi santrali, Hukuk Fakültesi santrali, İlahiyat Fakültesi santrali, Eğitim Fakültesi 

santrali, Spor Bilimleri Fakültesi santrali, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi santrali, Merkezi Derslikler santrali ve 

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu santrali, Teknokent santralinin 2022 yılı 4. periyodik bakımları yapıldı. 

Fen Edebiyat Fakültesinde Öğretim Üyesine ait K2-120 numaralı odada bulunan 4259 nolu telefon hattının odanın daha 

önceden bölüm sekreterliği tarafından kullanılmış olmasından dolayı iptal edilerek yerine yeni numara 4100 verilerek 

kullanıma açıldı. 

Rektörlük santralinden çalışan Mühendislik Fakültesi Jeotermal enerjide kullanılmakta olan 1803 nolu telefonun prensibal-

lokal Krone baglantı arızası giderilip hizmete sunuldu. 

Rektörlük santralinden çalışan Hukuk Müşavirliğine ait 8297 numaralı telefonun ofis değişikliği gerekli işlemler yapılarak 

kullanıma sunuldu. 

Rektörlük santralinden çalışan Hukuk Müşavirliğine ait 0841 numaralı telefonun ofis değişikliği gerekli işlemler 

yapılarak kullanıma sunuldu, numara dijital sisteme taşındı. 

Boya İşleri 

İletişim Fakültesinde bir adet çalışma ofisinin boya badana işleri tamamlandı. 

Klima 

Mühendislik Fakültesi Tekstil Bölümü endüstriyel klima temizlik işlemleri yapıldı. 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü toplantı odasındaki klima söküldü. Taşınacak olan yerin duvar delme işlemleri 

yapıldı. 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü klima bağlantıları yapıldı. 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı server odasında bulunan Altus marka duvar tipi klima yer değişikliği nedeniyle söküldü. 

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Reji odasında arızalı olan klima motoru motor değişimi yapıldı ve klima 

dış ünite temizliği yapıldı. 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Fakülte Sekreteri klima montajı yapıldı. 

Çim Sulama 

Amfi girişi 63'lük patlak boru tamiratı yapıldı. 

Eğitim Fakültesi önü 2 adet fıskiye değiştirildi. 

Doğu nizamiye altı orta ada saat pili değiştirildi. 

Rektörlük altı İş-Kur binası yanı saatin pili değiştirildi. 

Hastane eski acil girişi 1 adet fıskiye ve saat pili değiştirildi. 

İlahiyat Fakültesi arkasında 75'lik boru tamiratı yapıldı. 

Engin Arık parkı 1 adet fıskiye değiştirildi. 

Rektörlüğe giden yol orta ada 2 adet fıskiye değiştirildi. 

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi önü 4 adet fıskiye değiştirildi. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı karşısı 2 adet fıskiye değiştirildi. 

 


