
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
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ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Kontrollükler devam ediyor. 

Arşiv düzenlemesi yapıldı. 

Doğu Yemekhane tasfiye için mahal listesi hazırlanıyor. 

Sivil Havacılık Yüksekokulu Hangar Yapım İşine ait mimari proje çalışmaları devam ediyor. 

Fen Edebiyat Fakültesinde yeni yerine taşınacak olan Kimya Bölümü laboratuvarının tadilat projesi çizimi tamamlandı. 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Laboratuvarı Tadilatı işinde ölçü alındı, keşif yapıldı ve sunum hazırlıkları 

yapılıyor. 

Dış Mekân Engelli Erişimi projesi tamamlandı. 

Yüzme havuzu tadilatı için keşif yapıldı, proje çizimi tamamlandı. 

Su depoları için ölçü alındı, keşif yapıldı. 

Teknokent C blok mimari proje incelemesi devam ediyor. 

 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

Tasfiye aşamasında. 

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ 

Geçici Kabul aşamasında. 

 

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 yapıldı. 

Doğu Yerleşkesinde elle yabancı ot mücadelesine devam edildi. 

Güllerde solmuş ve kurumuş çiçeklerin kesme işine devam edildi. 

Yapı Laboratuvarına malzeme taşınması için traktör ve iş makineleri gönderildi. 

Hastane hurda taşıması tamamlandı. 

Yeni dikim orman fidanlık alanlarının sürümü devam ediyor. 

Hidromek İş makinesinin servis bakımı yapıldı. 



 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Güvenlik kamera görüntüleme merkezi giriş kapısı parmak okuyucu arızası giderildi. 

Doğu nizamiye personel giriş bariyerine araç çarpması sonucu çatlayan kola müdahale edilerek arıza giderildi. 

İlahiyat Fakültesi kantin girişi engelli turnikesi ve 2 nolu turnike arızası giderildi. 

Güzel Sanatlar Fakültesi üst kat girişi engelli turnike arızası giderildi. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı garaj girişi personel kart okuyucu arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E1 2 nolu turnike arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E7 1 nolu turnike kol arızası giderildi. 

Batı öğrenci girişi 1 adet turnike arızası giderildi. 

Doğu Merkezi Derslikler ana girişi 1 adet turnike arızası giderildi. 

Doğu Spor Salonu sporcu girişi 1 adet turnike arızası giderildi. 

Batı Yemekhane 1 adet 3710 kart okutma cihaz arızası giderildi. 

Tıp Fakültesi ek bina dersliklerinden 1 adet turnike arızası giderildi. 

Sıhhi Tesisat 

Tıp Fakültesi zemin kat erkek WC bas arızası giderildi. 

Rektörlük Genel Sekreterlik katı erkek WC arızalı fotoselli batarya yenisi ile değiştirildi. 

Batı camii musluk arızaları tamir edildi. 

Kütüphane WC tıkanıklığı giderildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi lavabo arızası giderildi. 

Morfoloji Dekanlık katı kalorifer peteği takıldı. 

Kütüphane yağmur olukları tamiratı yapıldı. 

Konukevi 212 nolu oda lavabo su kaçağı giderildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü kosva vana arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliğindeki tüm makinalara hava hattı çekildi. 

Hukuk Fakültesi erkek WC pisuvar arızası giderildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Laboratuvarı temiz ve pis su tesisatı söküldü. 

Doğu Yerleşkesi galerileri gezildi. 

Batı ve Doğu Yerleşkesi su sayaç endeksleri okundu. 

Teknokent giriş kat erkek WC musluk arızası giderildi. 

Eğitim Fakültesi 2. kat bayan WC bas musluğu arızası giderildi. 

İlahiyat Fakültesi alt kat engelli WC taharet musluğu arızası giderildi. 

İnşaat İşleri 

Eğitim Fakültesi önündeki elektrik panosunun alt kısmının betonlama işi tamamlandı. 

Fen Edebiyat Fakültesi önünde kaldırım kenarında devrilen bordürlerin ve kilit taşlarının tamiratı tamamlandı. 

Doğu Yerleşkesi kulüp odalarının önünde kurulan seyyar tuvaletler için açılan gider deliklerinin kapatılması işlemi 

tamamlandı. 

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünde merdivenin yan kısımlarında yerinden çıkan mermerlerin 

tamiratları tamamlandı. 

Ertokuşbey Derslikleri tuvaletlerinde yerinden kalkan fayanslar sökülerek, tekrar yerine yapıştırılarak derzleri yapıldı. 

Ertokuşbey Dersliklerinde 4 adet tuvaletin duvar ve zemin derzlenme işleri tamamlandı. 

Diş Hekimliği Fakültesi önünde bayrak direğinin zemininin betonlama işi tamamlandı. 

YETEM binası ile Isı Merkezi arasında yol kenarında iki ayrı yerde çöken kilit taşları söküldü ve içleri doldurularak tekrar 

kilit taşlarının döşenmesi tamamlandı. 

Klima İşleri 

29 Ekim olimpik yüzme havuzunda yer değişikliği yapılacak olan klimanın keşfi yapıldı. 

29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu klima taşıma işlemi tamamlandı. Klima taşıma işleminde 3 bar R410A klima gaz 

takviyesi yapıldı. Klima ayak montajı yapıldı. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan Clivet marka Chiller Soğutma grubu yazlık moda geçirildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde yer değişikliği yapılacak olan klima için keşif yapıldı. 

Elektrik İşleri 

Eğitim Fakültesi galeri su tahliyesi için su pompası ve kumanda panosu takıldı. 

Kreş ve Anaokulu ile Batı Spor Tesisleri arası sokak aydınlatma arızası giderildi. 

Batı Yerleşkesi ekopark su deposu elektrik kesimi yapıldı. 

Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvar taşınma işi yer tespiti yapıldı. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi chiller sistemi arızası için malzeme teslimi yapıldı. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı üst kat bayanlar WC lamba arızası giderildi. 

Müstecir sayaç okumaları 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. 

Rektörlük santralden çalışan 1019 - 8060 dijital numaralı telefonların programsal arızaları bakım sözleşmesi yapılan 

firmayla irtibata geçilerek giderildi. 

Marangozhane İşleri 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO dolap imalatları tamamlandı. 

İletişim Fakültesi dolap imalatı yapıldı. 

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü dolap imalatı yapılıp yerine montaj edildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvar sökümü yapıldı. 

Doğu Yerleşkesi yüzme havuzu dolap yapıldı ve kapı tamiratı yapıldı. 

Metal Atölyesi İşleri 

Plankton kepçesi taşıyıcıların sabitleme platformu imalatı yapılıyor. 

Merkezi Derslikler önü oturak montajı yapıldı. 

Plankton kepçesi taşıyıcı sabitlendiği platformun ayak montajı ve boyama işlemleri tamamlandı. 

Hurdalık kapı tamiratı yapıldı. 

PVC Atölyesi 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kapı tamiratı yapıldı. 

Rektörlük kazan katı cam değişimi yapıldı. 

Kademe kapı tamiratı yapıldı. 

Çim Sulama 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına giden yol orta ada 2'lik su çıkışı vana değiştirildi. 

Kreş ve Anaokulu çim alan suyu açıldı. 

Tenis kortları çim suyu açıldı. 

Mühendislik Fakültesi arkası çim suyu açıldı. 

Batı Yerleşkesi çöp evi çim suyu açıldı. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi fıskiye ayarları yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi Otomotiv Bölümü çim alan suyu açıldı. 

Onkoloji önü 63'lük boru tamiratı yapıldı. 

Batı Yemekhanesi önü ve yanı çim suyu açıldı. 

Mühendislik Fakültesi Tekstil bölümü yanı çim suyu açıldı. 

Teknokent çim suyu açıldı. 

Onkoloji binası otopark yanı 5 adet fıskiye değiştirildi. 

Batı Yerleşkesi mediko binası yanı 1 adet fıskiye değiştirildi. 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 1 adet fıskiye değiştirildi. 

Hastane arkasında galeri 63'lük vana değiştirildi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 adet fıskiye değiştirildi. 

Doğu otobüs durağı 1 adet fıskiye ve fıskiye borusu tamiratı yapıldı. 

Engin Arık parkı orta ada 1 adet fıskiye değiştirildi. 

Mühendislik Fakültesi dekanlık girişi 1 adet fıskiye değiştirildi. 

 


