
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(27.12.2021-31.12.2021) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Hastane ameliyathane tadilat işinin yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 

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

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Laboratuvarı tadilatı projesi tamamlandı. 

Kontrollükler devam ediyor. 

MEKSİS güncellemeleri yapılıyor. 

Kimya laboratuvarında kullanılacak çeker ocağın üç boyutlu çizimi yapıldı. 

Spor Tesisleri Binası 2. Bloğunun proje düzenlemeleri devam ediyor. 

Hastane bahçesi tehlikeli kısımlara tel çit yapılması için ölçü alınarak projesine işlendi. Yaklaşık Maliyet Çalışmaları tamamlandı. 

Dış mekan engelli erişimi Yaklaşık maliyet Çalışması devam ediyor. 

Sağlık Bilimleri Fakültesine sınıf bölünmesi ve kapı açılması için ölçü alma çalışmaları yapıldı. 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ 

İNŞAAT 

Hastane 3., 2. ve 1. katlarda kapı kanadı montajı yapılmaktadır. 

M1 merdiveni bodrum kat, zemin kat ve 1. kat mermer döşeme imalatı devam ediyor. 

Islak hacimlerde kompakt lamine kapı ve bölme montajı yapılmaktadır. 

M1 merdiveni süpürgelik imalatı tamamlandı. M2 merdiveni süpürgelik imalatı devam ediyor. 

1. kat pvc döşeme için akıllı şap (self Leveling) imalatı yapılmaktadır. 

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 

Teknik servis (BD12a) döşeme kalıp, kalıp iskelesi ve kiriş demir donatı imalatları devam ediyor. 

ELEKTRİK 

Bodrum kat tava imalatları devam ediyor. 

Asansör üstü lento imalatı devam ediyor. 

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ 

Döşeme demir imalatları tamamlandı. Beton döküldü, kalıp imalatları devam ediyor. 



 

 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Otomotiv Mühendisliği ve Mühendislik Fakültesi otopark bariyer fotosel göz arızası giderildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci girişi 3-4 ve 8 nolu turnike okuyucu ve anakart arızası giderildi. 
Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci yemekhanesi girişi kart okuyucu arızası giderildi. 
Menza bariyeri fotosel arızası giderildi. 
Diş Hekimliği Fakültesi personel yemekhanesi kart okuyucu ve öğrenci yemekhanesi anakart adaptör arızası giderildi. 
Doğu nizamiye 3 nolu bariyere araç çarpması sonucu kırılan kolun yenisi takılarak arızası giderildi. 
Fen Edebiyat Fakültesi 2 adet turnike arızası giderildi. 
Spor Bilimleri Fakültesi engelli turnike arızası giderildi. 
Eğitim Fakültesi engelli turnike arızası giderildi. 
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO turnikeleri aktif hale getirildi. 
İlahiyat Fakültesi otopark bariyer arızası giderildi. 
Alakart arkası bariyer sensör arızası giderildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 adet turnike arızası giderildi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi engelli turnike arızası giderildi. 

Sıhhi Tesisat 

Yabancı Diller Yüksekokulu yeni bölünen odalara kalorifer tesisatı çekilerek radyatör montajları yapıldı. 
Mühendislik Fakültesi E10 giriş kat kalorifer su kaçağı giderildi. 
Kütüphane gezilip kapalı petekler açıldı. 
Eğitim Fakültesi çay ocağı şofben su sızıntısı giderildi. 
Fen Edebiyat Fakültesi yangın hattı su kaçağı giderildi. 
Hukuk Fakültesi giriş kat erkek WC su kaçağı giderildi. 
Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü wc tıkanıklığı giderildi. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı erkek ve bayan wc musluk arızaları giderildi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi kalorifer arızaları giderildi. 
Mühendislik Fakültesi Tekstil mühendisliği lavabo ve bas arızaları giderildi. 
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği çeker ocak baca hattı çekilerek bağlantısı yapıldı. 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı çay ocağı termosifon su kaçağı giderildi. 
Morfoloji binası klozet arızası giderildi. 
Mühendislik Fakültesi E-1 üst kat su kaçağına bakıldı, inşaat birimine bilgi verildi. 
Mühendislik Fakültesi E-2 çeker ocak bacası yerinden çıkmış takıldı. 
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği lavabo arızası giderildi, çeker ocak bacadan su alıyor ucuna dirsek takıldı. 
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü fotoselli batarya arızası giderildi. 
Kültür merkezi kalorifer arızası giderildi. 
İlahiyat Fakültesi batarya arızası giderildi. 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bas arızası giderildi. 
Rektörlük binası Rektörlük katı bayan wc lavabo batarya arızası giderildi. 
İlahiyat Fakültesi 213 numaralı wc bas musluğu arızası giderildi. 
Merkezi derslikler wc tıkanıklığı giderildi. 
Diş Hekimliği Fakültesi kosva vava arızası giderildi. 
Mimarlık Fakültesi giriş kat personel wc musluk arızası giderildi. 

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. 
Mühendislik Fakültesi E-9 Blok Z01 nolu odaya yeni bir analog telefon numarası tahsis edilmiş olup, gerekli işlemler 
yapılarak telefon kullanıma açıldı. 
Mühendislik Fakültesi E-7 Bloku 1292 numaralı analog telefonun karttaki yeri değiştirilip, gerekli işlemler yapılarak 
numara kullanıma açıldı. 
İlahiyat Fakültesi personel işlerinde bulunan 0163 numaralı telefonun bağlantı ucu kablo soketi (Rj 11) yenilenmek 
suretiyle arıza giderildi. 
Rektörlük binasında kullanılan 1025 numaralı telefonun kablo bağlantı soketi (RJ 11) arızası giderildi. 



Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü'nde bulunan 1586 numaralı dâhili telefon kullanıcısını Ahmet MÖREL olarak, 
8018 numaralı dâhili telefonun da kullanıcısını Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT değiştirildi. 
 

İnşaat İşleri 

Fen Edebiyat Fakültesi 129 nolu odada kirlik ve yerinde olmayan karo taşlarının tamiratı yapıldı. 
Diş Hekimliği Fakültesi çatıda binaya su akmaması için temizlik yapıldı. 
İlahiyat Fakültesi'nde bulunan kütüphanenin yer fayanslarının tamiratı yapıldı. 
Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bölünen odaya kapı açılması ve süpürgeliklerin yapılması tamamlandı. 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nda tuvaletlere derz çekimi yapıldı. 
Mühendislik Fakültesi E1 bloktaki tuvalete derz çekimi yapıldı. 

Boya İşleri 

Yabancı Diller Yüksekokulu'nda bölünen odaların boyama işleri tamamlandı. 
Fen Edebiyat Fakültesi zemin katta bulunan 129 nolu sınıfın boyanması tamamlandı. 
Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bölünen odaların alçı çekimi yapıldı. 

 

Marangozhane İşleri 

Köpek kulübeleri yapımı tamamlandı. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sehpa imalatı tamamlanarak teslim edildi. 
Uzaktan Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi camları takıldı. 
Anaokulu ve Kreş çatı tamir edildi. 
Yetem Binası için temizlik rafları tamamlandı, teslim edildi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi 2 adet kapı montajı yapıldı. 
Mühendislik Fakültesi kapı tamiri yapıldı. 
Prototip atölyesi için askılık imalatı yapıldı. 
Güzel Sanatlar Fakültesi Batı Yerleşkesi kapı montajı tamamlandı. 

Metal Atölyesi İşleri 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı hava perdesi metal ayak yapıldı. 
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO bina girişi kapı üstü sundurma imalatı tamamlandı. 
Doğu ve Batı Yerleşkesi yön tabelaları tamirat işlemleri yapıldı. 
Batı Yerleşkesi merkezi derslikler merdiven korkuluğu imalatı başlandı. 
Doğu Yerleşkesi tabela montajı yapıldı. 

PVC Atölyesi İşleri 

Mühendislik Fakültesi pvc kapı tamiratı yapıldı. 
Güzel Sanatlar Fakültesi alçıpan malzeme taşındı. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı pencere tamiratı yapıldı. 
Güzel Sanatlar Fakültesi alçıpan yapımı devam ediyor. 

Elektrik İşleri 

Fen Bilimleri Enstitüsü atan sigorta arızası giderildi. 
Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü kadınlar ve erkeler tuvaletleri lamba bakımları yapılarak arızalı lambalar 
değiştirildi. 
SDÜ Bozanönü 2 nolu su kuyusu panosundaki arızalan kontaktör ve termik değişimi yapıldı. 
TEDAŞ tarafından kontrol için TR ölçü merkezinde elektrik kesintisi yapıldı, ölü sistemleri kontrol edildi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi bölünen odaların duvar kısmına gelen kablo kanalları değiştirildi, priz hatları çekildi, yanmayan 
lambalar tamir edildi. 
Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu projeksiyon cihazı sökümü ve internet hattı çekimi yapıldı. 
Yabancı Diller Yüksekokulu bölünen odaların elektrik tesisatı döşendi. 
Yabancı Diller Yüksekokulu arızalı prizleri tamir edildi. 
Bisiklet park alanlarının elektrik bağlantıları yapıldı. 

Klima İşleri 

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tadilat yapılan oda da klima iç ünitesi yer değişimi yapıldı. 

 



PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

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

gübresi verilme işi tamamlandı. 

Çim Biçme ekipmanlarının kışlık bakımları devam ediyor. 

Kreş iç bahçe bakım çalışması yapıldı. 

Park ve Bahçeler Şub.Müd.ğü-YETEM çevresinde ağaç budama devam ediyor. 

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ve seralar yakın çevre temizliği yapıldı. 

YETEM ve Batı Isı Merkezi çevresi güllerin dip çapası yapıldı. 

Depo düzenleme işi tamamlandı. Plastik hurda atıklar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı atık deposuna gönderildi. 

Traktör römorkuna İş makinesi ile çiftlik gübresi yüklemesi yapıldı. 

19 Mayıs Tören Alanında eksik ve kurumuş süs bitkilerinin yerine tamamlayıcı dikim çalışması tamamlandı. 

Kesimi yapılmış kuru ağaç tomruklar, fidan kazıkları yapılmak üzere sanayide hizar atölyesine götürüldü. 

Fidan üretim sahasından süs bitkileri sökümü yapıldı. Dikim sahasına nakli yapıldı. 

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

Hastane, Başhekimlik girişi ve ön bahçe ağaç budama tamamlandı. 

 


