
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.

26.08.2021

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.

Hastane önü cep yapılması için yerinde inceleme yapılıp, ölçü alındı.

Diş Hekimliği Fakültesi acil kaçış kapısı yapılması için etüt çalışması yapıldı.

27.08.2021

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.

Greenmetrik çalışmaları için veri toplama işlemi tamamlandı.

31.08.2021

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 tamamlanarak, yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır.

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.

Greenmetrik çalışmaları için toplanan veriler Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğüne gönderildi.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER



# [Tarih] Sektör Kullanıcı adı Açıklama

1 31.08.2021 Çim Sulama Mevlüt ÖZDEMİR

Rektörlük B girişi önü fıskiye borusunun patlak tamiratı yapıldı.

Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi önü ve yanında 4 adet fıskiye

değiştirildi ve ayarları yapıldı.

Tıp Fakültesi arkasında 2 adet fıskiye değiştirildi ve ayarları yapıldı.

İlahiyat Fakültesi arkasında saat pili takıldı ve kontrolleri yapıldı.

2 31.08.2021 Bariyer ve Turnike Mustafa GÜLBUDAK

Hafta sonu yapılan sınav için salon girişlerindeki turnike sürekli geçiş işlemi iptal edilerek

sistem normale döndürüldü.

Hukuk ve Tıp Fakültelerine ait otopark bariyer anten çekim ayarı yapılarak araç geçişlerine

müsaade edildi.

Mühendislik Fakültesi E7-2 nolu turnike kart okuyucu arızası giderildi.

Spor Bilimleri Fakültesi Sporcu girişi 2 nolu turnike arızası yapıldı.

Tıp Fakültesi Dekanlığı Klima gaz kaçağı arızası giderildi.

3 31.08.2021 Sıhhi Tesisat Zafer YİĞİTDOĞAN

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü cihaz tesisat bağlantıları yapıldı.

Batı cami arızalı lavabo sifonu değiştirildi.

4 31.08.2021 Telefon Hayati BOYALI

Odaları değişen personellerin numaralarını santral programında güncellendi.

Santralin günlük rutin işleri yapıldı.

5 31.08.2021 Boya Mesut KARACAN Müh. Fak. Makina Müh. E 4 bloğunda 6 adet odanın boyanması tamamlandı.

6 31.08.2021 İnşaat Mesut KARACAN Doğu Kampüsü Çarşı AVM de kariyer merkezinde mineflo altı serakol dolgusu yapıldı.

TalepTakip



Tarih 
PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

31.08.2021   Eğitim Fakültesi kuzey cephe, tenis kortları çevresi çim biçim devam ediyor.

 Kütüphane 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  iki tanker ile devam ediyor.

 JCB  iş makinesi  Bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalışıyor. Forklife ile kablo makarası taşıması yapıldı.

 Gül budama devam ediyor.

   Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.

  Batı Yerleşke Mühendislik, Teknik Eğitim, Yeni Yemekhane çevresi Gül budama yabancı ot temizliği devam ediyor.

Hastatane güney cephe morg çevresi çim biçimi devam ediyor.

 Hastane, Fen Edebiyat Fak. Teknokent çevresi çim biçimi iş planına alındı.

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



TARİH İŞ MAHALİ VE TANIMI

31.08.2021 SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

2. 3. ve 4. katlarda alçı sıva imalatları devam ediyor.

Asansör söve imalatları devam ediyor.

ELEKTRİK

Elektrik imalatı yoktur.

MEKANİK

Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.

31.08.2021 SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Alçı sıvacılar B-A-02 koridor mahalinde imalata devam etmektedir.

Doğu cephe F Blokta mantolama imalatı devam ediyor.

Zemin kat yemekhane mahalinde seramik kırıklarının temizliği yapılıyor.

ELEKTRİK

2. kat tava imalatına başlanılmıştır.

MEKANİK

Galeri içerisindeki ısıtma tesisatı borularının kaynak imalatlarına başlanıldı.

31.08.2021 SDÜ KAPALI YÜZME HAVUZU CEPHE KAPLAMASI TADİLATI İŞİ

İç cephe alçıpan imalatı yapılmaktadır.

                                                                                                                                   İ. Hamdi ÖRMECİ

                                                                                                                         Yapı Denetim ve Kontrollük

                                                                                                                                    Şube Müdür Yet.
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