
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(22.08.2022-26.08.2022) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Meksis güncellemeleri devam ediyor.   

Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.     

Yemekhane İkmal İnşaatı Revize Proje çalışmaları devam ediyor.     

Spor Tesisi Binası yanı depo binası proje ve uygulama incelemeleri yapıldı. 

Tenis Kortu Binasının proje çizimleri devam ediyor. 

 

Batı Yemekhane tadilatı röleve alınması çalışmaları yapıldı, tadilat çizimleri devam ediyor. 

Hastane 1 ve 2 nci kat mimari tadilat proje etüdü yapılıyor.  

Taşınmaz envanteri çalışmaları yapıldı. 

 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

Tasfiye işlemleri devam ediyor. 

SDÜ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ TADİLATI İLE SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA 

DEPO YAPILMASI İŞİ 

Döşeme betonu döküldü ve sulama çalışmaları yapıldı. 

İnşaat alanına gelen malzemeler uygun alanlara yerleştirildi. 

Demir kolon montajlarına başlanıldı. 

 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Tankerle sulamalar, hava şartlarının uygunluğuna göre devam edildi. 

Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınmasına 

devam edildi. 

 

Çim makinalarının günlük bakım onarımları atölyemizde yapılması devam edildi. 

Doğu yerleşkesinde elle yabancı ot mücadelesine devam edildi. 

Güllerde solmuş ve kurumuş çiçeklerin kesme işine devam edildi. 

Kampüs içinde çit bitkileri, çalılar ve mazılarda motorlu testere ile budama işlemine devam edildi. 

Doğu-Batı yerleşkesinde tırpanlı çim biçme aletleriyle yabancı ot mücadelesine devam edildi. 



Bakım Onarım Şube Müdürlüğü işleri için kum ve su tankeri gönderildi. 

Doğu yerleşkesi bilim ormanları traktörle sürüldü. 

Lojmanlar bölgesi çim biçme ve motorlu tırpanla yabancı ot temizliği yapıldı. 

 

 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Tıp Fakültesi dekanlık girişi 2 adet turnike adaptör arızası giderildi. 

Öğrenci kayıt sistemi nedeniyle fakülte ve kampüs girişlerine sürekli geçiş izni verildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi dekanlık girişi sol kayar kapı arızası giderildi. 

Batı merkezi derslikler alt girişi turnike ve engelli turnike cihazlarına yeni IP numarası verildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi dekanlık girişi 2 ve 3 nolu turnike okuyucu arızası ve kol arızası giderildi. 

56 nizamiye giriş bariyeri ve deep swich arızası giderildi. 

Spor Bilimleri Fakültesi otopark bariyer arızası giderildi. 

Batı yemekhanelere ait VİP girişi kart okuyucu nitgen cihazlar yeni kart okuyucu cihazla değiştirildi. 

Batı yemekhanesine ait 9 adet turnike kart okuyucu cihaza yeni İP numarası verildi. 

Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan 3 adet (Personel-Öğrenci-Akademik) yemekhanelere yeni Ip tanımlanmış ve aktif 

şekilde çalıştırıldı. 

Diş-Tıp bariyer arızası giderildi. 

Hafta sonu yapılacak sınav için talep edilen fakülte girişlerindeki turnikelere sürekli geçiş izni verildi. 

Doğu ve Batı yerleşke girişlerindeki nizamiye bilgisayarlarına program kurulumu yapıldı. 

 

Sıhhi Tesisat 

Diş Hekimliği Fakültesi klozet kapak arızası giderildi. 

Mimarlık Fakültesi radyatör musluğu değiştirildi. 

Morfoloji binası 2. kat klozet arızası giderildi. 

Batı kazan dairesi arızalı küresel vana değiştirildi. 

Mühendislik Fakültesi E1 2.kat lavabo sifonu takıldı. 

Tıp Fakültesi 1.kat bas arızası giderildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi klozet ve musluk arızaları giderildi. 

Morfoloji binası saymanlık üst kat bayan wc bas arızası giderildi. 

Mimarlık Fakültesi önü 25'lik pprc vana değişimi yapıldı. 

Batı spor salonu kazan dairesi patlayan boru tamiri yapıldı. 

Mimarlık Fakültesi kantin kalorifer vanaları değişimi yapıldı. 

Doğu su depoları içme suyu ile sulama suyu vanalarında ayar yapıldı. 

Batı kazan dairesi içme suyu ile sulama suyu ayrıldı. 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı erkek wc musluk değiştirildi. 

Batı kazan dairesi temiz su tesisatına manometre takıldı. 

15 Temmuz cami yan tarafı kazı alanı güvenlik şeridi çekildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi giriş kat klozet arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E12 bloğu süzgeç tıkanıklığı giderildi. 

İnşaat İşleri 

Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği bölümündeki bölünen sınıfların süpürgelikleri yapıldı. 

Elektrik İşleri 

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı elektrik prizleri ve floransan lamba arızaları yapıldı.  

Personel Daire Başkanlığına klima hattı çekildi. 

Kariyer Merkezinin klima elektrik tesisatı çekildi. 

İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı wc led lamba değiştirildi. 

Rektörlük binasına lamba değiştirildi. 

Sıhhi Tesisat birimine elektrik tesisatı çekildi. 

Yetem laboratuvar elektrik arızasına bakıldı. 

Endüstri Mühendisliği bilgisayar laboratuvarı elektrik kabloları söküldü. 

Marangozhane 



Tıp Fakültesi yeni yapılan Kadın Doğum Bölümü dolaplarının imalatı devam ediyor. 

Metal Atölyesi 

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokul masa imalatı yapıldı. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi taşıma arabası imalatı yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi kompresör odası imalatı yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi duvar montajlanmasına başlandı. 

Diş Hastanesi çatı asansör üzeri sundurma yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi sıra taşınması yapıldı. 

PVC Atölyesi 

Tıp Fakültesi PVC kapı montajı yapıldı. 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yemekhane pencere montajı yapıldı. 

Su Tesisat Atölyesi alçıpan bölme yapıldı. 

Batı yerleşkesi yemekhane doğrama montajı 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. 

Sürekli Eğitim Merkezinde çalışan 3015 numaralı telefonun sistemsel arızası bakım sözleşmesi yapılan firmayla irtibata 

geçilerek karşılıklı olarak bakılarak giderilmiştir. (Kart arızası) 

Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğünde çalışan 3023-3016-3125-3042-3044 numaralı telefonların sistemsel arızası Bakım 

sözleşmesi yapılan firmayla irtibata geçilerek karşılıklı olarak bakılarak giderilmiştir. (Kart arızası) 

Rektörlük santralinden çalışan 1090 numaralı telefona 1824 numaralı sekreter telefon numarası ile telefon cihazında kısa 

yol tuşu yapıldı. 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna telefon santralini kuran Sistaş firmasıyla bakıma gidildi. 

Rektörlük santraline ait F199930103423 arızalanan anons kartı sökülerek yerine SU-VG (F20012059999) kart montajı 

yapılmıştır. 

Fen Edebiyat Fakültesi santralinden çalışan Matematik bölümünde kullanılmakta olan 4101 ile 4018 numaralı telefonların 

ofis değişikliği yapılmıştır. 

Fen Bilimleri Enstitüsünde kullanılmakta olan 3040 numaralı telefonun Santral Kart sistemindeki yeri değiştirilmek 

suretiyle sorun giderilmiştir. 

Rektörlük santralinden çalışan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kullanılmakta olan 1066 numaralı telefonu için 2.kişi 

aradığında meşgulde gösterme programı bakım sözleşmesi yapılan firmayla irtibata geçilerek yapılmıştır. 

 

Klima İşleri 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı klima aktarımı işlemi yapıldı. 4,5 metre 3/8 bakır boru, 4,60 metre 1/4 bakır boru, 2 adet 

3/8 izolasyon, 2 adet 1/4 izolasyon, 3 adet doğal gaz kelepçesi, 3 adet teflon bant, 1 adet klima ayak takımı, 2 adet 1/4 

ünyon, 2 adet 3/8 ünyon, 2 adet 3/8 rekor, 2 adet 1/4 rekor kullanıldı. 1 bar R22 klima gaz takviyesi yapıldı. 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Muhsin Ertuğrul sahnesine ait havalandırma sistemleri kontrol edildi herhangi bir 

arızaya rastlanmadı. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ümit Yaşar UYAR odasındaki Arçelik marka klima kontrol edildi, 1 bar R22 klima gaz 

takviyesi yapıldı. 

Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreteri odasındaki Altus marka klimaya 3 bar R22 klima gaz takviyesi yapıldı. 

Diş Hekimliği Fakültesi klinikler servisi Periodontoloji Arçelik marka klimaya vakum yapıldı ve 3 bar R22 klima gaz 

takviyesi yapıldı. 

 

 


