
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(20.12.2021-24.12.2021) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Hastane ameliyathane tadilat işinin yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının WC tadilatının Yaklaşık Maliyet Çalışmaları tamamlandı. 

Bakım Onarımın yaptığı kablolama çalışmaları için kot alma işlemine devam ediliyor. 

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Laboratuvarı tadilatı için proje çalışmaları devam ediyor. 

Mühendislik Fakültesi E-3 Bloğunda bulunan zemin laboratuvarının revize projesi tamamlandı. 

Kontrollükler devam ediyor. 

MEKSİS güncellemeleri yapılıyor. 

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Laboratuvarının tadilatı için ölçü alındı. 

Hastane pis su deplase hattı projesi hazırlanarak Yaklaşık Maliyet Çalışmasına başlanıldı. 

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği zemin laboratuvarına sundurma ve depo yapılması mekanik proje çalışmalarına başlanıldı. 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ 

İNŞAAT 

5. kat PVC zemin kaplama imalatına başlanıldı. 

2. kat duvar ve tavan boya tadilatları yapılıyor. 

Hastane 5. kat kapı kanadı montajı yapılmaktadır. 

ELEKTRİK 

Ana pano montajı devam ediyor. Bodrum kat aydınlatma armatürleri takılıyor. 

MEKANİK 

Bina ısıtma soğuk su ve yangın suyu boru hatları, hastane kazan dairesine denk gelecek şekilde güzergahları belirlendi, imalatına 

başlanılacak. 

 

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

İNŞAAT 

Sağ yan cephe iş iskelesi sökümü yapılıyor. 

Şantiye elektrik besleme hattı yeni kablo çekilerek sızıntısız hale getirildi. 

Teras 5 teknik servis (BD12a) tabliye kalıp ve kalıp iskelesi imalatı devam ediyor. 

ELEKTRİK 

Bodrum kat tava imalatı ve asansör imalatları devam ediyor. 



SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ 

Döşeme demir imalatı devam ediyor. 

 

 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Fen Edebiyat Fakültesi girişi 3 nolu turnike kart okuyucu röle arızası giderildi. 
Batı öğrenci girişi turnike arızası giderildi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi engelli turnike arızası giderildi. 
Fen Edebiyat Fakültesi personel kartlı giriş arızasına müdahale edildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi menza girişi bariyer arızası ve bisiklet bariyer arızası giderildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci turnikeleri arızaları giderildi. 
Batı Öğrenci durakları 2 adet turnike arızası giderildi. 
Eğitim Fakültesi engelli turnikesi arızası giderildi. 
Mühendislik Fakültesi E4 bloğu personel giriş kart okuyucu arızası giderildi. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo giriş kapısına otomatik kilit bağlantısı yapıldı. 
Hukuk Fakültesi personel çıkış kart okuyucu arızası giderildi. 
Araç tanıtma istasyonu okuyucu arızası giderildi. 
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO giriş turnikeleri aktif hale getirildi. 
Batı yemekhane B salonu çıkış turnike arızası giderildi. 
İlahiyat Fakültesi 1 nolu turnike kol arızası ve okuyucu kart arızası giderildi. 
Doğu alakart arkası bariyer fotosel arızası giderildi. 
Mühendislik Fakültesi E-4 bloğu kartlı giriş kapısı otomatik kilit arızası giderildi. 
Batı öğrenci girişi 9 nolu turnike kol kilit arızası giderildi. 
Batı öğrenci girişi 2 nolu turnike flash arızası giderildi. 
Batı öğrenci girişi engelli turnike kırılan mil kovanı yenisi ile değiştirildi. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo girişine kart okuyucu ve otomatik kapı açma sistemi montajı yapıldı. 

Sıhhi Tesisat 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tıkalı engelli wc kılavuz salınarak açıldı. 
Batı merkezi derslikler bodrum kata temizlikçiler için çamaşır makinesi bağlantısı yapıldı. 
Eczacılık Fakültesi ısınmayan peteklere bakıldı. 
Fen Edebiyat Fakültesi kimya bölümü kalorifer borusu kaçağı tamir edildi. 
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği yağmur oluğu tamir edildi. 
Hukuk Fakültesi zemin kat ısınmayan peteklere bakıldı, ısınma sağlandı. 
Park ve Bahçeler birimi arızalı musluklar tamir edildi, tamiri mümkün olmayanlar yenisi ile değiştirildi. 
İletişim Fakültesi termostatik vana tamiri yapıldı. 
Fen Edebiyat Fakültesi tıkalı pisuar açıldı. 
Mühendislik Fakültesi E1 bloğu ısınmayan peteklere bakıldı, ısınma sağlandı. 
Teknokent binası zemin kat musluk arızası giderildi. 
Mühendislik Fakültesi E7 Uygulamalı Jeoloji laboratuvarı lavabo giderleri değiştirildi. 
Eczacılık Fakültesi Z-25 nolu laboratuvara bulaşık makinesi bağlantısı yapıldı. 
Yabancı Diller Yüksekokulu bölünen odanın kalorifer peteği küçültüldü. 
Mediko binasında ısınmayan peteklere bakıldı. 
Teknokent musluk arızası giderildi. 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftçi Eğitim Merkezi'nde Mühendislik Fakültesi Çevre 
Mühendisliği bölümüne ait binada biriken suları tahliye için beton kırılıp kanal yapıldı. 
Spor Tesisi Binası inşaatın patlayan ön ödemeli su sayacı yenisi ile değiştirildi. 
Anaokulu ve Kreş mutfağına kendileri tarafından temin edilen batarya montajı yapıldı. 
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO öğrenci bayan wc petek arızası giderildi. 
Mühendislik Fakültesi E-1 bloğu en üst kat erkek wc pisuar arızası giderildi. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kuzey tarafı kalorifer peteklerine bakıldı. 
Eczacılık Fakültesi zemin kat bayan wc bas arızası tamir edildi. 
Spor Bilimleri Fakültesi ısınması yetersiz peteklere ilave 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. 
Spor Bilimleri Fakültesinin 4759 numaralı telefonunun bina ankestrasında arızası bulunup üç adet paralel telefon 
bağlandı.. 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 1984 numaralı telefon tahsis edilmiş olup, gerekli işlemler yapılarak telefon 
kullanıma açıldı. 
Mühendislik Fakültesi E-10 Bloğu 208 nolu Elektrik-Elektronik uygulama sınıfı olarak kullanılmakta olan laboratuvara 
1779 numaralı telefon tahsis edilmiş olup, gerekli işlemler yapılarak telefon kullanıma açıldı. 

İnşaat İşleri 

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği'nin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftçi Eğitim 
Merkezi'nde bulunan binanın su gideri için kanal açılması tamamlandı. 
İlahiyat Fakültesi tuvaletlerindeki dökülmüş fayansların temizlenmesi işlemi yapıldı. 
İlahiyat Fakültesi'nde düşen fayansların yerine montajı yapıldı. 

Boya İşleri 

Yabancı Diller Yüksekokulu'nda bölünen odalarda alçı çekilmesi işlemi tamamlandı. 

 

Marangozhane İşleri 

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tuvaleti kapı tamiri yapıldı. 
Eczacılık Fakültesi 3 adet kilit ve göbek değişimi yapıldı. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için yapılacak olan masaların ölçüleri alındı, imalata başlandı. 
Yapı İşleri Daire Başkanlığı alt katta tuvaletteki metale ahşaplar kaplandı raf haline getirildi. 
Yabancı Diller Yüksekokuluna kasalı kapılar montaj edildi. 
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümüne duvara dolapların montajı yapıldı. 
Yabancı Diller Yüksekokulu kapı montajı yapıldı. 
Atölyeye gelen hurda paletlerden köpek kulübesi yapımına başlandı. 

Metal Atölyesi İşleri 

Fen Edebiyat Fakültesi demir kesimi yapıldı ve laboratuvar dolap ayağı imalatı yapıldı. 
Park ve Bahçeler patlatma aleti tamiratı yapıldı. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo kapı otomatiği takıldı. 
Batı Yerleşkesi çöp evi kapı menteşe tamiratı yapıldı. 
Yetem binası için yapılacak olan rafların profilleri hurda malzemelerden temizlenme işlemine başlandı. 
Yetem binası için tezgah imalatı devam ediyor. 

PVC Atölyesi İşleri 

Fen Edebiyat Fakültesi kapı tamiratı yapıldı. 
Mimarlık Fakültesi Pvc tamiratı yapıldı. 
Doğu Spor salonu alçıpan tamiratı yapıldı. 
Yabancı Diller Yüksekokulu alçıpan bölme yapımı devam ediyor. 

Elektrik İşleri 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi girişindeki güvenlik kulübesinin elektrik arızası giderildi. 
Doğu nizamiye girişindeki güvenlik kulübesi ısıtıcısının elektrik arızası giderildi. 
Batı Taş kafe girişindeki güvenlik kulübesi ısıtıcısının elektrik arızası giderildi. 
Enstitülere ait binadaki 2. katta bulunan otomatik kapıya elektrik hattı çekildi. 
Seramik Bölümünün elektrik arızası giderildi. 
Merkezi dersliklerdeki elektrik arızası giderildi. 
Rektörlük A Kapısında bulunan X Ray Cihazının elektrik arızası giderildi. 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı wc lambaları değiştirildi. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü konferans 
salonundaki kürsü ve elektrik prizi arasındaki kablolar balık sırtı kanal içine alındı. 
Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü elektrik arızası giderildi. 

Kablolama İnternet İşleri 



İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı alt kata kart okuyucu ve kamera için Cad 6 kablo çekildi. 
Diş Hekimliği Fakültesine ait Bilgi İşlem birimi, Eczane birimi, Güvenlik odasına cat-6 internet kablosu çekildi. 
Diş Hekimliği Fakültesine bağlı laboratuvar ve havalandırma boşluklarına İnternet hattı çekildi. 
Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezine istenen ilave internet hatları için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli 
ile birlikte keşif yapıldı. 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor. 

Batı Yerleşke tüm genç fidan ve ağaçların dip çukurlarının açılmasına ve fidan kazıklarının sabitlenmesi devam ediliyor. 

Fen-Edebiyat Fakültesi Otopark alanında ağaç budama işleri tamamlandı. 

İş makineleri ve traktörlerin periyodik kışlık bakımları devam ediyor. 

Doğu Giriş ve Teknokent yolu ağaç budama işi devam ediyor. 

Bilim ormanlarındaki kurumuş fidanların yerine yenilerinin dikimi için çukur kazma işi ve yenilerinin dikimi devam ediyor. 

Hastane, hasta otoparkı ağaç budama tamamlandı. 

Yeni dikim ağaçlandırma sahalarında kurumuş ve kırılmış fidanların yerine yenilerinin dikimi devam ediyor. 

Hastane, Başhekimlik girişi ve ön bahçe ağaç budama devam ediyor. 

19 Aralık Pazar günü, Doğu-Batı Yerleşkesi ana arter ve ara yollar kar küreme işleri yapılarak trafiğe açıldı. 

İdari ve Mali İşler Dai. Başkanlığı’na buzlanmayı önlemek için tuz verildi. 

Sera içi ısıtma, kalorifer tesisatına donmayı önlemek için düşük ısılı su verildi. 

Doğu-Batı Yerleşkesinde don nedeni ile tehlikeli bulunan viraj, rampa ve gölge alanların kumlama ve tuzlama çalışmaları tamamlandı. 

Batı Yemekhane güney cephe kanal boyu- Hastane arkası yeni otopark çevresi yeni dikim süs bitkileri ve ağaç fidanlarına çiftlik 

gübresi verilmeye başlanıldı. 

 


