
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 
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ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Meksis güncellemeleri devam ediyor.   

Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.     

Yemekhane İkmal İnşaatı Revize Proje çalışmaları devam ediyor.     

Su depoları ve Kadın-Doğum Ek Bina projeleri inceleniyor. 

Hastane rezerv kat proje çalışmalarına başlanıldı. 

 

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 

Profil kiriş montajları yapıldı. 

Çatı trapez saç imalatları tamamlandı. 

Elektrik tava imalatları devam ediyor. 

 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Tankerle sulamalar, hava şartlarının uygunluğuna göre devam edildi. 

Yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınmasına devam 

edildi. 

Doğu yerleşkesinde çim biçimi devam ediyor. 

Çim makinalarının günlük bakım onarımları atölyemizde yapılması devam edildi. 

Doğu yerleşkesinde elle ve tırpanla yabancı ot mücadelesine devam edildi. 

Doğu Yerleşkesi İktisat ve Merkezi Derslikler çevresinde güllerde solmuş ve kurumuş çiçeklerin kesme işine devam 

edildi. 

Doğu Yerleşkesi Merkezi Derslikler çevresinde çit bitkileri, çalılar ve mazılarda motorlu testere ile budama işlemine 

devam edildi. 

Bakım Onarım Şube Müdürlüğü işleri için traktörle Ytong taşındı. 

Doğu Yerleşkesinde Eğitim Fakültesi çevresinde çim biçimi ve elle yabancı ot mücadelesi devam ediyor. 

Hastane arkası oksijen tankı etrafındaki ağaç dallarında kesim yapıldı.  

Mediko binasının arkasında açılan kanal iş makinası ile kapatıldı. 



 

 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Doğu Yemekhaneye ait 11 cihaza yeni IP numarası verme işlemi yapıldı. 

Batı ana giriş misafir bariyerine araç çarpması sonucu yamulan bariyer kolu tamir edildi. 

Doğu Öğrenci Yemekhanesine ait giriş turnikelerinden 3 adedi aktif hale getirildi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait klima kontrol ünitesinin kontrol kart arızası giderildi. 

KYK giriş turnikeleri demonte edildi. 

Doğu Öğrenci Yemekhanesine 2 adet turnike montajı yapıldı. 

Doğu Öğrenci Yemekhane girişine 3 adet çıkışına 2 adet turnike kurulumu yapıldı. 

Batı Öğrenci Girişinden 1 adet doğu yemekhaneden 5 adet turnike demonte edildi. 

Sıhhi Tesisat 

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü erkek WC tıkanıklığı giderildi. 

Doğu Yerleşkesi galeriler gezilip kaçak kontrolü yapıldı. 

Eğitim Fakültesi giriş kat bas musluğu arızası giderildi. 

Isparta Sağlık Hizmetleri MYO klozet arızası giderildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvar tezgahlarının temiz su ve pis su gider bağlantıları yapıldı. 

Park ve Bahçeler birimi WC ve çay ocağı musluk arızaları tamir edildi. 

Isparta Belediyesi için fakültelerin su sayacı endeksleri okundu. 

Genel Sekreterlik erkekler WC su kaçağı giderildi. 

Tıp Fakültesi bayan WC bas değiştirildi. 

Teknokent Kuluçka Merkezi rezervuar arızası giderildi. 

İlahiyat Fakültesi 3.kat ana vanası tamir edildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi bodrum kat erkek WC lavabo ve pisuvar tıkanıklıkları giderildi. 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü klozet arızası giderildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi bas musluğu arızası giderildi. 

Atatürk Spor Salonu A kapısı oluk tamir edildi. 

Mühendislik Fakültesi E7 bloğu klozet arızası giderildi. 

İnşaat İşleri 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO tuvaletlerde ve lavabolarda kırılan ve dökülen fayansların tamiratları yapıldı. 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO öğrenci işlerinin taban zemini seramik kaplamayla kaplandı. 

Boya İşleri 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO tüm sınıfları ve koridorların tamiratı ve boyası yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünde 1.kat ED-K-1 kodlu sınıfın bölünmesi sonucu bölünen sınıfların 

boya badana işleri tamamlandı. 

Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 2. katta bulunan 360 nolu çalışma ofisinin boyama işi tamamlandı. 

Marangozhane 

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

Metal Atölyesi 

Mühendislik Fakültesi kompresör odası yapımı devam ediyor. 

Doğu Yerleşkesi yüzme havuzu kapı üstü sundurma yapıldı. 

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu laboratuvar tezgahlarının yapımına başlandı. 

PVC Atölyesi 

Mühendislik Fakültesi alçıpan taşındı. 

Mühendislik Fakültesi alçıpan bölme yapımı devam ediyor. 

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. 



SKS Daire Başkanlığına ait 4800 numaralı Sayısal telefonun bina ankestrası ile oda arasındaki hat arızası giderildi. 

Isparta Meslek Yüksek okulu santralinden çalışan Üniversitemiz Enstitülerine ait telefon numaralarının aynı kart da 

çalışması için sistemden numara taşıma planlaması yapıldı. 

Rektörlük Santralinden çalışan 1086 numaralı telefonun sistemsel sorunu giderildi. 

Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğünde çalışan 3038 numaralı telefonun sorunu giderildi.. (Kart arızası) 

Isparta Meslek Yüksek okulu santralinden çalışan Süleyman Demirel Üniversitesi Enstitülerine ait telefon numaralarının 

aynı kart da çalışması için sistemden numara taşıma planlaması tamamlandı. 

Klima İşleri 

Kütüphane sıfır katta Bilgi İşlem server odasında bulunan klimanın sürekli su akıtıyor diye gelen arızaya istinaden yapılan 

kontrollerde klima iç ünitesinin buzlandığı, aniden eriyen buzların taşması sonucunda su akıttığı tespit edildi. Tavada su 

kalmadığı ve tahliye borusunun açık olduğu görüldü. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hukuk Fakültesi internet odasının bulunduğu 1.kat 19 numaralı oda da bulunan Beko marka 

klimanın kart arızası tespit edilen klima kartı değiştirildi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı chiller sisteminin soğuk su dönüş boru hattının terlemesi nedeniyle zemin 

bayan wc ve bayan mescit arasındaki duvarı ıslatması sebebiyle yapılan kontroller sonucunda 4 inç (100'lük), 5 inç 

(125'lik), 6 inç (150'lik) izolasyon ihtiyaç olduğu tespit edildi, tutanak ile imza altına alındı. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı C blok da 1 nolu odanın oda termostatının arızalı olduğu tespit edildi fakat 

envanterimizde bulanamadığı için bir işlem yapılamadı. Tutanakla imza altına alındı. 

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Elektrik ana kumanda ve Ups odasında bulunan klima soğutmaması nedeniyle klimaya 1 bar 

R410 klima gaz takviyesi yapıldı. Klima dış ünitesi tazyikli su ile yıkandı. 

Kablolama (İnternet) 

Mimarlık Fakültesi Dekanlık katına wifi hattı için cad 6 kablo çekildi. 

Çim Sulama 

Doğu Yerleşkesi genel pil kontrolü yapıldı. 

Batı Yerleşkesi genel pil kontrolü yapıldı. 

Park ve Bahçeler birimi fidanlık içinde 32'lik boru tamiratı yapıldı. 

Diş Hekimliği Fakültesinde pil değiştirildi. 

Hastane acil önü yeni damlama borusu çekildi. 

Mediko-Sosyal binası arkası Batı cami otopark 32'lik boru tamiratı yapıldı. 

Hastane arkası Onkoloji bölümü önü tıkalı boru hattı açılarak fıskiye borusu çekildi. 

Batı Tenis Kortları vana tamiratı yapıldı. 

Ulaştırma Birimi önü 1 adet fıskiye değiştirildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi önü 2 adet fıskiye değiştirildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi otopark arkası vana tamiratı yapıldı. 

 


