
Tarih 

09.08.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Konukevi ve Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.

Futbol sahası etrafının kapatılması ile ilgili proje çalışması için harita birimi tarafından ölçü alınmıştır.

Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.

Hastane Arka Otoparkı Dinlenme Alanı Peyzaj projesi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazısı doğrultusunda istenilen talep yerinde incelendi.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları devam etmektedir.

10.08.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Konukevi proje çalışması tamamlanmış,Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.

Enstitüler Binası projesi kapsamında iç ve dış mekan çalışmaları için yerinde röleve çalışmaları yapıldı.

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışmasına başlanıldı.

Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili değerlendirme toplantı yapıldı ve yapılacak çalışmalar belirlendi. Bu 

çalışmalar kapsamında KYK Yurdu ve mevcut yedek depo kotları ile su deposu bağlantı yolu yağmur suyu akar kotları alındı.

11.08.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmalarına başlanıldı.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

12.08.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

13.08.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmasına başlanıldı.

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

16.08.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası ve Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. 

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi ihale dosyası hazırlık çalışmaları tamamlanarak; ihale birimine teslim edildi.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Teknokent yolu kaldırım düzenleme çalışması yaklaşık maliyet çalışmalarına  başlanıldı.

17.08.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası engelli erişimi projesi tamamlanmıştır. 

Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesine başlanmıştır.

Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. 

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Teknokent yolu kaldırım düzenleme çalışması yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı.

18.08.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir.

Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. 

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

19.08.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir.

Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. 

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO engelli erişimi projesi için etüt çalışmaları tamamlandı.

Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır.

E 105 Gıda Mühendisliği laboratuvarı tezgah ve dolapları projelendirilerek, yapımı için Atölyeler Şube Müdürlüğüne iletildi.

20.08.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir.

Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. 

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır.

23.08.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir.

Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. 

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.

Eğirdir SHMYO Engelli erişimi projelendirme çalışmasına başlanmıştır.

24.08.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir.

Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. 

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.

Engelli erişiminde kullanılacak özel imalatların şartnameleri hazırlanıp, firmalardan fiyat teklifi istenmiştir.

Eğirdir SHMYO Engelli erişimi projelendirme çalışmasına başlanmıştır.

Greenmetrik çalışması için dairemizden istenen veriler toplanmaya başlamıştır.

Deney Hayvanları zemini için mekan incelenerek, durum tespiti yapılmıştır.

Yaşam Merkezi Projesi Emsal hesapları için Isparta Belediyesi, İmar müdürlüğü ile görüşme yapıldı.

25.08.2021

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir.

Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. 

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.

Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.

Engelli erişiminde kullanılacak özel imalatların şartnameleri hazırlanıp, firmalardan fiyat teklifi bekleniyor.

Eğirdir SHMYO Engelli erişimi projelendirme çalışması devam etmektedir.

Greenmetrik çalışması için dairemizden istenen veriler toplanmaya devam ediyor.

Kamulaştırma şerhi ile ilgili Isparta Belediyesi ile görüşme yapıldı.
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# [Tarih] Sektör Kullanıcı adı Açıklama

1 25.08.2021 Sıhhi Tesisat Zafer YİĞİTDOĞAN

Hastane arkasındaki güneş enerji boylerleri sökülüp batı kampüsteki yeni yapılan hurdalığa

taşınıyor.

Çiftçi Eğitim Merkezi tel örgü dışındaki patlayan içme suyu hattı kepçe ile kazdırılıp hattın

tamiri yapıldı.

Yetem B Blok Enerji bölümünde patlayan çeker ocak musluk vanası yenisi ile değiştirildi.

2 25.08.2021 Elektrik İrfan SÜNER

Erusmus ile konuk evi arası 50 metre boru döşendi.

Yeni Otobüs Durakların Yanındaki direklere elektrik çekildi.

3 25.08.2021 Boya Mesut KARACAN

Tıp Fak. Dekanlığında Dr.Öğr.Üyesi Osman GÜRDAL'ın boşalttığı odanın boyanması

tamamlandı.

4 25.08.2021 İnşaat Mesut KARACAN

Tıp Fak. Hastanesi otoparkındaki bozuk ve çökük bordür ve kilit taşlarının tamiratı

tamamlandı.

Botanik Park Teknokent tarafı girişinde yapılan demir sürgülü kapının direklerinin yere

betonlama işi tamamlandı.

5 25.08.2021 Telefon Hayati BOYALI

Odaları değişen personellerin numaralarını santral programında güncellendi.

Santralin günlük rutin işleri yapıldı.

Müh.Fak.Dek.Yardımcısının E-11 Bloktaki odasında bulunan 1624 numaralı telefon arızası

giderildi.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından Meral Ulutaş'a 1887 numaralı telefon

bağlanmıştır.

6 25.08.2021 Çim Sulama Mevlüt ÖZDEMİR

Tıp Fakültesi Girişi vana arızası giderildi ve fıskiye ayarları yapıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi önü fıskiye ayarları yapıldı.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı önü 2 adet fıskiye değiştirildi.

7 25.08.2021 Bariyer ve Turnike Mustafa GÜLBUDAK

Batı merkezi derslikler de bulunan 3-5-10 numaralı turnike arızası yapıldı.

Isı merkezi sürgülü kapı kumanda modülü montajı yapıldı.

Isı merkezi bariyer alıcısı (anten) çekim ayarı düşürülerek sınırlama yapıldı.

İlahiyat Fakültesi personel otopark bariyer alıcısı (anten) çekim ayarı düşürülerek sınırlama

yapıldı.

İlahiyat Fakültesi yeni nizamiye giriş bariyer alıcısı (anten) çekim ayarı düşürülerek sınırlama

yapıldı.

TalepTakip



Tarih 
PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

25.08.2021   Eğitim Fakültesi arkası çim biçimi devam ediyor.

 15 Temmuz Cami ve çevresi, Eğitim Fakültesi çevresi mazı, süs bitkileri şekil budaması devam ediyor.

 Bir adet traktör kasalı, Doğu- Batı Yerleşke içi yağmur suyu mazgallarının temizliği için  İd.Mal.İş.Dai.Baş.na tahsis edildi.

 Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor.

 Yeni dikim fidanların sulaması devam ediyor.

 JCB  iş makinesi Hastane arkası güneş panellerinin demontaj işlerinde çalışıyor.

 Gül budama devam ediyor.

 Eğitim Fakültesi hurda taşıma devam ediyor.

  Yerleşke içinde bazı bölgelerde lokal, yabancı ot ilaçlaması tamamlandı.

   Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER



TARİH İŞ MAHALİ VE TANIMI

25.08.2021 SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

5. kat duvar astarı uygulaması yapılmaktadır.

4. kat alçı sıva imalatları devam ediyor. 

3. kat tavan alçı sıva imalat hazırlığı (band, file vs.) dolgu imalatı yapılmaktadır.

1. kat asma tavan imalatları devam etmektedir.

ELEKTRİK

1,2 ve 3. kat Ana pano dağıtım kabloları montajı devam ediyor.

25.08.2021 SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Alçı sıvacılar zemin kat yemekhane mahalinde imalata devam etmektedir.

Zemin kat Alakart restorant mahalinde zemin kaplaması olan seramik malzemelerin kırılan 

parçalarının temizlenmesi yapılıyor.

ELEKTRİK

Bodrum kat boş boru imalatları devam etmektedir.

25.08.2021 SDÜ KAPALI YÜZME HAVUZU CEPHE KAPLAMASI TADİLATI İŞİ

Dış cephe alüminyum kompozit montajı yapılmaktadır.

                                                                                                                                   İ. Hamdi ÖRMECİ

                                                                                                                         Yapı Denetim ve Kontrollük

                                                                                                                                    Şube Müdür Yet.
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