
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(29.11.2021-03.12.2021) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Hastane ameliyathane yeniden yapım paftası hazırlanıyor. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının WC tadilat projesi tamamlandı. Detay paftası ve Yaklaşık 

Maliyet Çalışmaları devam ediyor. 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü tadilatı projesi devam ediyor. 

Bakım Onarım ın yaptığı kablolama çalışmaları için kot alma işlemine devam ediliyor. 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binası çevre düzenleme projelendirme çalışmaları tamamlandı. 

Kontrollükler devam ediyor. 

Üniversitemiz Kalite Güvence Ofisi, Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonunun istediği İzleme ve Yönlendirme Raporu 

için bilgi talebi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanmıştır (1 Ocak-31 Aralık 2021). 

Diş hekimliği Fakültesi dekanlığından istenen; WHO Güvenli Hastane Kontrol Listesi ve KASİER Risk Analizi Formları doldurularak 

yazı ile gönderildi. 

Enstitüler binası 1. ve 2. Kat giriş kapılarının röleve çalışmaları yapıldı, revize projesi hazırlanarak yazısı yazıldı. 

Fen Edebiyat Fakültesi Otopark Düzenlenmesi işi proje çalışmalarına başlanıldı. 

Gıda Mühendisliği Laboratuvar kapısı projesi çizilerek Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğüne yazısı yazıldı. 

Hastane arka bahçesi rekreasyon alanı içinde düşünülen kafeterya binasının keşif çalışması yapıldı. 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ 

İNŞAAT 

1. kat yoğun bakım katı kapı kasası boyaları yapılıyor. 

Bina genel temizliği yapılmaktadır. 

Bodrum kat alçı sıva-duvar ve tavan boya imalatları devam etmektedir. 

ELEKTRİK 

Otomatik kapı montajları devam etmektedir. 

MEKANİK 

Klima santralleri ısıtma-soğutma borulama hattı imalatları tamamlandı. 

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

İNŞAAT 

Bodrum katta kapı saç kasa ve kasa dolgu imalatları devam ediyor. 

ZD-01 ve ZE-01 mahallinde asma tavan imalatları devam ediyor. 

Bodrum kat teknik servis (BD12a) kolon kalıplar sökümü devam ediyor. 

C blok ön cephede kanallı XPS imalatı yapılıyor. 



C blok ön cephe kat silmeleri dübelleme imalatları devam ediyor. 

C blok sağ yan cephede klinker tuğla imalatı devam ediyor 

Bodrum kat alakart restoran altı taş yünü mantolama imalatı devam ediyor. 

ELEKTRİK 

Zemin kat elektrik tava imalatları yapılmaktadır. 

2. kat kablolama işlemi devam ediyor. 

MEKANİK 

Havalandırma tesisatı ve müşterek tesisat imalatları devam ediyor. 

Asansör 1 montajı yapılmaktadır. 

Fan-coil bağlantı borularının montajı devam ediyor. 

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ 

Zemin kat kolon kalıp ve demir imalatı tamamlandı. Beton dökümü yapılıyor. 

Zemin kat kolon kalıp sökümü devam ediyor. 

 

SDÜ FUTBOL SAHASI ETRAFINA PANEL ÇİT YAPILMASI İŞİ 

Biriket duvarlar üzeri harpuşta beton dökümü yapıldı.  Kalıplar sökülüyor. 

Hatıl beton dökümü tamamlandı. 

Mevcut duvarların iç kısımlarına sıva imalatı yapılıyor 

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ 

Seramik döşemesi için altyapı çalışması devam ediyor. 

Kamera kabloları ve elektrik tesisatı imalatı devam ediyor. 

Kafeterya üzeri çatıda membran imalatı devam ediyor. 

WC lerde brüt beton astar sürüm imalatı yapılıyor. 

Çevre aydınlatma kazısı yapılmaktadır. 

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ 

Alüminyum rüzgarlık imalatı devam ediyor. 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DOĞALGAZ İŞİ 

Çalışmalar devam ediyor. 

SDÜ ASANSÖRLERİNİN YENİLEME İŞİ 

Çalışmalar devam ediyor. 

 

 



BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Eğitim Fakültesi giriş turnike kart okuyucu arızası giderildi. 

Rektörlük B kapısı turnike arızası giderildi. 

Hafta sonu yapılan sınav için sürekli geçişe izin verilen turnikeler normal geçiş sistemine çevrildi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi engelli ve normal turnike arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği otopark bariyeri aktif hale getirildi. 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun giriş turnikeleri montaj ve adaptasyonu yapıldı. 

İlahiyat Fakültesi engelli turnike arızası giderildi. 

Batı yerleşkesi öğrenci girişi 3 nolu turnike arızası giderildi. 

Batı yerleşkesi öğrenci girişi engelli turnike sensör arızası giderildi. 

Doğu merkezi kütüphane girişi kayar kapı arızası giderildi. 

Menza bariyeri kol arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E-1 girişi kart okuyucu data arızası giderildi. 

Batı yerleşkesi giriş bariyeri DUR levha montajı yapıldı. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı otopark girişi kartlı kayar kapı arızası giderildi. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi engelli turnike arızası giderildi. 

Batı Merkezi derslikler üst engelli turnike arızası giderildi. 

İlahiyat Fakültesi bariyer arızası giderildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi turnike arızası giderildi. 

İlahiyat Fakültesi nitgen cihaza personel mifare kart yetkilendirilmesi yapıldı. 

Fen Edebiyat Fakültesi nitgen cihazlara mifare kart yetkilendirilmesi yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi E6 turnike arızası giderildi. 

Rektörlük bariyer arızası giderildi. 

Sıhhi Tesisat 

PTT şubesi içinde patlayan kalorifer peteği yenisi ile değiştirildi. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı çay ocağına bulaşık makinası bağlantısı yapıldı. 

Teknik Eğitim Fakültesi tuvaletlerde bulunan arızalar giderildi. 

Doğu yemekhane içinde patlayan kalorifer petekleri yenisi ile değiştirildi. 

Mühendislik Fakültesi E4 bloğu kalorifer petekleri kontrol edilerek çalışmayan peteklerin havaları alındı. 

Mühendislik Fakültesi E7 bloğu dış cephede bulunan yağmur oluğu tamir edildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci tuvaleti tıkanıklığı açıldı. 

Yerleşke içindeki binaların su sayaç endeksleri alınıp belediyeye bildirildi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi musluk arızası tamir edildi. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi kırık olan tuvalet taşı değiştirildi, asma rezervuar iptal edilerek bas sistemi yapıldı. 

Eczacılık Fakültesi Z49 nolu odada kalorifer peteği tamir edildi. 

Yabancı Diller Yüksekokulu tıkalı pisuvar kılavuz salınarak açıldı, lavabo sifonu değiştirildi. 

Mühendislik Fakültesi kantinin üzerindeki laboratuvardaki petek küçültüldü. 

Mühendislik Fakültesi patlayan kalorifer borusu tamir edildi. 

Kreş ana okulu mutfaktaki arızalı batarya değiştirildi. 

Marangoz atölyesindeki kompresörün hava borusu yenilendi. 

Telefon Santrali 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü'nün 3901 - 3902 ve 3903 numaralı telefon makinalarının kodlamaları 

yapıldı. 

Bilimsel Araştırma Projeleri biriminin 1807- 1998-  8008  numaralı telefon makinalarının  kodlamaları yapıldı. 

Rektörlük Dijital (PBX) den Batı merkezi derslikleri binasındaki ofise (1156) telefon numarası tahsis edilmiş olup gerekli işlemler 

yapılarak telefon kullanıma açılmıştır. 

Eğitim Fakültesi 1.kat 252 nolu odaya 4574 numaralı analog telefon Eğitim Fakültesi telefon santralinden, bina ankestrası ve odadan 

hattı bulunup gerekli işlemler yapılarak çalıştırılmıştır. 

Kariyer merkezinden gelen 30.11.2021 tarihli yazının gereği yapılmıştır. 

Spor Bilimleri Fakültesinde santral arızası tespit edilmiştir. Arızanın fiber optik kablonun soketinin çıkması nedeniyle oluştuğu 

anlaşılmıştır. Sorunun giderilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na yazı yazılmıştır. 

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. 

İnşaat İşleri 

Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği bölümünün önündeki bariyer için yerde açılan ve sökülen bordür ve kilit taşlarının 

tamiratı tamamlandı. 

Mühendislik Fakültesi E-10 Bloğunda bulunan depoya kapı açılması için duvar yıkıldı ve kapısı takılarak sıvası yapıldı. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde sıhhi tesisat ekibinin su tesisatı ve WC yerleştirmek için kırdıkları duvar ve zemin fayansları döşenerek 

işlemleri tamamlanmıştır. 

Batı Merkezi Dersliklerde tuvaletlerde kırılan fayansların tamiratı tamamlandı. 

Yabancı Diller Yüksekokulu'ndaki tuvaletlerin derzleme işleri tamamlandı. 



Boya İşleri 

Eczacılık Fakültesi'nde koridorda sıhhi tesisat ekibi tarafından sökülen alçıpanların alçı ve boya işleri tamamlandı. 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda ki odanın çatı tadilatı ve odanın badana ve boyasının yapımı tamamlandı. 

Mühendislik Fakültesi E-10 bloğunda bulunan depoya ait duvar yıkılıp kapı açılan deponun boya badana işleri tamamlandı. 

Mühendislik Fakültesi E-10 bloğunda 208-209 nolu sınıfların badana boya işleri tamamlandı. 

 

Marangozhane İşleri 

Hukuk Fakültesi 16 adet dolap montajı yapıldı. 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne 2 adet paravan hazırlandı boyandı. 

Mühendislik Fakültesi'nden kapı ölçüsü alınarak kapısı ve kasası hazırlandı. 

Güzel Sanatlar Fakültesi tamir olacak kapıları kontrol edildi. 

Teknik Eğitim Fakültesi'ne kapı çek montajı yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü için 6 tabak plywood kesildi ve 50 adet beş-on kesilerek teslim edildi. 

Mühendislik Fakültesi Gıda Bölümü için kapı montajı yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi Su Bölümü dolap montajı yapıldı. 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO kapıları, pencereleri, masaları ve dolapların tamiri yapıldı. 

Mühendislik Faküktesi'nden gelen malzemelerin tamiri yapıldı ve depoya teslim edildi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tuvalet kapısı tamir edildi. 

Metal Atölyesi İşleri 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo kapı uzatması yapıldı. 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu turnike üstü sundurma yapılarak turnike kenarları kapatıldı. 

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği yeni yapılan kantin yerine masalar teslim edildi. 

Eczacılık Fakültesi ahşap pano sabitlendi. 

Mimarlık Fakültesi için fuar ayaklı metal sergi tezgâhı imalatına başlandı. 

Mimarlık Fakültesi için fuar ayaklı metal sergi tezgâhı imalatı devam ediyor. 

Batı yerleşkesi yemekhane arkası logar kapağı imalatı tamamlandı. 

Mimarlık Fakültesi için fuar ayaklı metal sergi tezgahı imalatı tamamlanarak boyandı. 

Batı yerleşkesi yemekhane arkası logar kapağı montajı yapıldı. 

 

PVC Atölyesi İşleri 

Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu pencere tamiratı yapıldı.  

Fen Edebiyat Fakültesi pencere tamiratı yapıldı.  

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo pencere montajı yapıldı. 

Güzel Sanatlar Fakültesi pvc tamiratı yapıldı. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi alüminyum doğrama tamiratı yapıldı. 

Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu pvc tamiratı yapıldı.  

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği pvc tamiratı yapıldı. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda düşen asma tavan tamiratı yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi alçıpan tamiri yapıldı. 

Park ve Bahçeler Şubesi kapı ve pencere tamiratı yapıldı. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi pencere tamiratı yapıldı. 

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO pvc tamiratları yapıldı. 

Klima İşleri 

03.11.2021 tarihli gelen yazıya istinaden ve 17.11.2021 tarihli tarafımca tutulan Fancoil arızaları ile ilgili tutanakta YETEM Binasında 

bulunan fancoil arızaları kontrol edilerek arızalar giderildi. 

Elektrik İşleri 

Batı yerleşkesi 1 nolu nizamiye yanmış olan sigortalar değiştirildi. 

Mühendislik Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği bölümüne internet hattı çekildi. 

Eczacılık Fakültesi'nde lamba tamiratı yapıldı. 

Kütüphane tuvalet ve mescit lambaları değiştirildi. 

TM7 trafo merkezi transfer şalteri motoru yerine takıldı. 

Teknokent binası sigorta arızası giderildi. 

Personel Daire Başkanlığı fotokopi odası lambaları değiştirildi. 

Mühendislik Fakültesi E8'de kopan kablo eklendi. 

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu devir daim pompası ayarı yapıldı, sınıflardaki kablolar toplandı ve hoca odasındaki prizler 

karşı tarafa taşındı. 

Rektörlük A kapısı tuvalet lambaları değiştirildi. 

Rektörlük Personel Daire Başkanlığı fotokopi odası lambaları değiştirildi. 

Sivil Savunma odaları internet kablosu çekildi. 

Kütüphane tuvalet ve bazı odaların lambaları değiştirildi. 



 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

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. 

JCB + Hidromek iş makinesi  ihtiyaç duyulduğunda bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalıştırılıyor.  

Sera içi  gül, lavanta, hercai menekşe , selvi çeşitleri, biberiye fidesi sulama ve bakımları devam ediyor. 

İş makineleri ve traktörlerin periyodik kışlık bakımları devam ediyor. 

Üst Geçit sol taraf çift yol ağaç budama tamamlandı. 

Batı- Doğu girişi çiçek tarhlarına Hercai Menekşe dikimi tamamlandı. 

Öğrenci kulüpleri-Doğu Yemekhane- Merkezi Derslikler doğu cephe hercai menekşe dikimi tamamlandı. 

Bilim ormanlarındaki kurumuş fidanların yerine yenilerinin dikimi için çukur kazma işi ve yenilerinin dikimi devam ediyor. 

Doğu Giriş-Hastane istikameti ana arter ağaç budama çalışmaları devam ediyor. 

Teknokent yolunda dikimi yapılan aromatik bitkiler sahasının  sulama işi devam ediyor. 

Yeni dikimi yapılan hercai menekşelerin sulaması devam ediyor. 

Doğu-Hukuk-Dişçilik-Fen Edebiyat-Spor Bilimleri Fakülteleri çevresi hercai menekşe dikimi tamamlandı. 

Mühendislik Fakültesinin ahşap hurda malzemeleri traktör ile marongozhaneye taşındı. 

İdari ve Mali İşler Dai.Başkanlığı elemanlarınca toplanan çöpler traktörler ile taşındı. 

Doğu Giriş bayrak direkleri önü, kreş yolu, Mimarlık-Yapı İşleri arası orta refüji hercai menekşe dikimi devam ediyor. 

SKS Dai. Başkanlığında Forklif İş Makinesi ile malzeme indirme-taşıma işleri yapıldı 

 

 


