
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(25.07.2022-29.07.2022) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Meksis güncellemeleri devam ediyor. 

Arşiv düzenlemesi yapılıyor. 

Su depolarının röleve alınması çalışmaları yapılıyor. 

Kız Öğrenci Yurdu mimari proje inceleniyor. 

Yemekhane tasfiye işlemleri yapılıyor. 

 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

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

 

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. 

Doğu ve Batı Yerleşkesinde elle yabancı ot mücadelesine devam edildi. 

Güllerde solmuş ve kurumuş çiçeklerin kesme işine devam edildi. 

Kampüs içinde mazı ve çit bitkisi budaması yapıldı. 

İş makinesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hizmetinde çalıştırıldı. 

Konukevi bahçe bakımı ve ot temizliği yapıldı. 

Batı Yerleşkesinde çiçek dikimi yapıldı. 

İş makineleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğü hizmetinde Eğitim Fakültesinde çalıştırıldı. 

 

 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu data ve elektrik arızası giderildi. 

Kapalı Spor Salonu otopark bariyer anakart arızası giderildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi turnike ve kart okuyucularının data arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan 10 adet turnike ve 16 adet kart okuyucu Nitgen cihazlara yeni IP numarası 

verildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki tüm cihazların mekanik kontrol, data kablo kontrolü ve arızaları yapıldı. 



Batı Yerleşke giriş bariyer arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi otopark bariyer arızası giderildi. 

Doğu SKS personel kart okuyucu (3710) cihaza reset butonu takıldı. 

Mühendislik Fakültesi otopark bariyer arızası giderildi. 

Doğu Kapalı Spor Salonu otopark bariyer arızası giderildi. 

Doğu nizamiye giriş bariyerine araç çarpması sonucu eğilen kol düzeltildi, arızası giderildi. 

Batı Yemekhane A Salonu turnike arızası giderildi. 

Batı SKS personel kart okuyucu (3710) cihaz, yemekhane serverine aktarıldı. 

Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan 10 adet Nitgen kart okuyucu cihazlara yeni IP numarası verildi. 

Batı Öğrenci Girişi 3 nolu turnike arızası giderildi. 

Batı Merkezi Derslikler 7 nolu turnike arızası giderildi. 

İlahiyat Fakültesi kantin girişi 1 nolu turnike data arızası giderildi. 

Hafta sonu yapılacak sınav için istek yapılan kampüs girişleri, fakülte girişleri ve derslik girişlerindeki turnikelere sürekli 

geçiş izni verildi. 

Sıhhi Tesisat 

Yetem C blok su arızası giderildi. 

Batı Su Deposu hidrofor arızası giderildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvarı sınıfa çevrildi. 

Teknokent rögar tıkanıklığı giderildi. 

İletişim Fakültesi tuvalet arızası giderildi. 

YETEM Binası su arızası giderildi. 

Mimarlık Fakültesi petek arızası giderildi. 

Eğitim Fakültesi bas arızası giderildi. 

Diş Hekimliği yeni bina eşanjör odası kompansatör değiştirildi. 

Kütüphane giriş kat erkek WC musluk arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E7 bloğu giriş erkek WC batarya arızası giderildi. 

Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğü erkek WC tıkanıklık giderildi. 

Mimarlık Fakültesi kantin kalorifer radyatör montajları yapıldı. 

Galeriler gezilip kaçak kontrolleri yapıldı. 

Morfoloji Binası 2. kat laboratuvar taharet musluğu arızası giderildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrenci bayan WC bas musluğu arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi kantin yanı lavabo su kaçağı giderildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi yeni yapılan laboratuvara inşaat ekibinin kullanabilmesi için musluk bağlantısı yapıldı. 

Mimarlık Fakültesi bahçeye yapılan kantin su gideri çekildi. 

İlahiyat Fakültesi giriş kat engelli WC klozet arızası giderildi. 

Eczacılık Fakültesi dekanlık katı lavabo sifon arızası giderildi. 

İnşaat İşleri 

Mühendislik Fakültesi E blokları boya işlemleri devam ediyor. 

Elektrik İşleri 

Spor Bilimleri Fakültesi sigorta arızası giderildi. 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ana depo aydınlatma arızası giderildi. 

Tıp Fakültesi bahçesinde bulunan elektrik panoları kontrol edilerek arızalı pano kapak kilitleri değiştirildi. 

Güzel Sanatlar Fakültesi sigorta arızası giderildi. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı giriş kapısı kablo kanalı ve priz tadilatı tamamlandı. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı elektrik içi tesisat kontrolü yapıldı. 

Müzik Araştırma ve Uygulama Merkezi koridor lambaları değiştirildi. 

Güzel Sanatlar Fakültesi kablo kanalı tadilatı yapıldı. 

Müzik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müzik sergi salonu lamba bakımı tamamlandı. 

Metal Atölyesi 

İhale yoluyla satın alınan malzemeler atölyeye yerleştirildi. 

Marangozhane 

İhale yoluyla satın alınan malzemeler atölyeye yerleştirildi. 

Yetem ahşap kapı montajı yapıldı. 

PVC Atölyesi 

Yetem koridor alçıpan oda bölme tamamlandı. 

Yetem koridor alçıpan PVC pencere yapımına başlandı. 

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. 

Konukevi santralinden bina girişinde bulunan resepsiyona kadar kablo çekildi. 

Fen Bilimleri Enstitüsüne ait 3132 numaralı dijital telefonun Rektörlük santralden sistemsel arızası giderildi. 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu telefon santrali bakımına gidilerek, internet odasından santrale çekilen 

kablolar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sonlandırılıp switch girildi, santral sistemine girmeye hazır hale getirildi. 

Rektörlük santralinden çalışan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ait 1645 ve 1912 numaralı dijital telefonda makine 

arızası tespit edilmiş olup, yenisi takılarak sorun giderildi. 

Boya İşleri 

Morfoloji Binası laboratuvarları fayans işlemleri devam ediyor. 

Kablolama (İnternet) 

Teknokent bölgesine döşenecek fiber kablo için üçlü kalın boru ve menhol montajına devam edildi. 

Çim Sulama 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı karşı yeşil alan 4 adet fıskiye değiştirildi. 

Doğu yerleşkesi merkezi derslikler altı ada 1 adet fıskiye değiştirildi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi üstü gabari 63'lük vana bakım yapıldı. 

Çünür yolu orta ada 8 adet fıskiye değiştirildi. 

Eğitim Fakültesi önü 75'lik patlak boru tamiratı yapıldı. 

Eğitim Fakültesi önü kazı nedeniyle kırılan sulama boruları tamirat yapıldı. 

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi saat ayarları yapıldı. 

Diş Hekimliği Fakültesi oto park yanı saat ayarları yapıldı. 

 


