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PERSONEL DURUMU 

ERKEK BAYAN TC UYRUKLU KC UYRUKLU TOPLAM 

20 2 6 16 22 
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Yapı işleri 
Dairesi 
olarak,  
yeni yatırım, 
etüt, proje, 
uygulama, 
kontrol  
ve  
tamir tadilat 
işleri 
hizmetleri  
geneli 
verilmektedir. 

YAPI İŞLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

M. Talat YÜZBAŞIOĞLU 

YAPI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 

TEKNİK İŞLER  PERSONELİ                                                                     YAPI İŞLERİ PERSONELİ  
    

1. Ruhi KELEŞ 
2. Recep OKTA                                                                                               1.   İsabek TURGANBAEV - MİMAR 
3. A. KARABAEV                                                                                                2.   Ömer ÖZKUL – ELK. MÜH. 
4. N. KORÖUBEKOV                                                                                                                                                                              3.   Cakşılık  KOCABAEV-İNŞ.MÜH 
5. N. TAŞKULOV                                                                                                                                                                                     4.   Erdem Veli EKİNCİ-İNŞ.MÜH. 
6. V. BERBENTSEV                                                                                                                                                                                 5.   L. KOLESNİÇENKO-Mak. Müh  
7.       R. EGENBERDİYEV                                                                                                                                                                             6.   Cengiz  YILMAZ – TEKNİSYEN  
8.       C. KALMANBETOV  
9.       M. CUNAEV  
10.     K. GUSEV  
11.     G. RAHMATULLAEV  
12.     E. ÇANBASOV  
13.     N. DJUNUSOV  
14.     A. KARABAEV  
  

TEKNİK İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Erdoğan  TEMEL 

SEKRETERLİK 



  YAPILAN İŞLER : 
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• Lojman Tesislerinin İşletmeye Alınması : 
 

• 61 Daireli Blok Lojman ve 5 Müstakil Lojman tesisi Şubat ayı itibari ile işletmeye alındı, Kesin Kabul’e 
kadarki işlemler takip edilmektedir.. 

 
• 5 Müstakil Lojman tesisleri, ilgili Fakülte’lerin hizmetine açıldı, Turizm Bölümü ilave talepleri 

değerlendirilmiş, yemek pişirme maksatlı kurulan tesise uygun yeni alt yapı sağlanmaktadır. 
 

• Diğer Tamamlanan İşler : 
 
• Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Teknoloji Merkezi, prefabrik hafif çelik yapılı binaları tamamlandı, 

Geçici Kabul’ü yapıldı, tefrişata hazır hale getirildi. 
 
• Mühendislik Ziraat ve Veterinerlik Fakülte Binaları Yapım İşi için Müşavirlik Hizmetleri ihalesi maksatlı, 

İhale çalışması tamamlandı. İPTAL EDİLDİ. 

 

• İkinci yeni yatırım olarak tasarlanmış olan Kapalı Spor Salonu ihalesi maksatlı, İhale çalışması 
tamamlandı. İPTAL EDİLDİ. 

 
• Veteriner Fakültesi Prefabrik Klinik Binası projesi hazırlandı. 
 
• Mühendislik Ziraat ve Veterinerlik Fakülte Binaları Yapım İşi ihalesi için, Projeler tamamlatıldı. 

İhale çalışması dosyası tamamlandı. İHALEYE HAZIR. 
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PLANLANAN ve DEVAM EDEN İŞLER : 
• Öğrenci Yurdu, Yemekhane ve Kapalı Spor Salonu Çalışmaları : 

• Öğrenci Yurt Binası, 800 kişilik Yemekhane ve Kapalı Spor Salonu binaları devam ettirilmekte ve 
teknik kontrolleri, Kontrol ekibimiz marifeti ile sürdürülmektedir. Öğrenci Yurt Binası inşaatı, 
23.02.2011 tarihinde %13 seviyelerinde iken, 20.10.2011 itibari ile, %58 seviyelerine getirilmiştir. 
Ayrıca, 800 kişilik Yemekhane inşaatı, 23.02.2011 tarihinde %11 seviyelerinde iken, 20.10.2011 
itibari ile, %29 seviyelerine getirilmiştir.  
 

• 20.01.2012 tarihine endeksli olarak, Yemekhane binası işleri yeniden yapılandırılarak, revizyon iş 
ve işlemleri tamamlatılarak ilgili yatırımı hızlandırmak . 

 

• 26.06.2012 tarihine endeksli olarak, Yurt Binası inşaatını 520+52=572 öğrenci kapasiteli ve gerekli 
alt yapısına uygun işleri yeniden yapılandırılarak, revizyon iş ve işlemleri tamamlatılarak ilgili 
yatırımı hızlandırmak. 

 
• Üniversitemizin adı geçen mevcut ihalede diğer yatırımı olan Kapalı Spor Salonu inşaatı Kasım 

2011 tarihi itibari ile başlatılacaktır.  
 

• Proje ve Etüt Çalışmaları : 
 

• Peyzaj çalışmaları ve projelendirmeleri devam etmektedir. 
 

• Lise ve İlköğretim Okulu proje çalışmaları devam etmektedir. 
 

• Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu projeleri hazırlanmaktadır. 
 

• Kongre Merkezi,Kütüphane ve dökümantasyon binası yeni Gen-Plan ve muhtemel yeni 
yatırımlarla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. 
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• Diğer Çalışmalar ve Kontrol İşleri: 
 

• Üniversitemiz geneli tüm tesislerde yaz sezonu yapılacak iş ve işlemler ile 
diğer birimlerimizden gelen sezon işleri taleplerine ait çalışmalar yapılmıştır. 
Daire Başkanlığı bünyemize bağlı tadilat, onarım ve bakım işleri, Teknik İşler 
Müdürlüğü’müz ce sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Merkez Binada 49 m² 
alçıpan yapımı, 112 m² alçı/sıva yapımı, 1517 m² plastik boya, 96 m² yağlı 
boya işlemi gerçekleştirilmiştir. Yurtlar ve 9 katlı binadaki dairelerimizde, 
1255 m² plastik boya, 230 m² yağlı boya, 32 adet radyatör boyanması, 32 
adet denizlik boyanması gerçekleştirildi. Ayrıca, yurtların tüm elektrik ve 
sıhhi tesisatları elden geçirilerek tamir edildi. 9 katlı binada, 46 adet yeni 
radyatör takıldı, 34 adet PVC doğrama balkon pencere sistemi takılmaya 
devam edilmektedir. Bunların 15 adedi tamamlanmış, kalan 19 adedine 
devam edilmektedir. Bu işlemler, 2 hafta içerisinde tamamlanması 
hedeflenmiştir. İ.İ.B.F., 1/2/3/4 ve 5. kat koridorları, Dekan ve Sekreterlik 
odaları, toplantı salonu, akıllı sınıf, matbaa makine bölümü ve giriş kısımları 
alçı sıva tamiratları yapıldı. 4.648 m² plastik boya yapıldı. Eski Lojmanlar, 1/3 
ve 5 nolu dairelerin alçı sıva tamiratı yapıldı. 410 m² plastik boya yapıldı.  

 
• Peyzaj  ve Bahçe Düzenleme Çalışmaları kontrolümüzde devam etmektedir. 
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İLETİŞİM, İŞBİRLİĞİ ve KOORDİNASYONU 

 
 
 
 
 
•    Yeni planlanan yatırımlara, uygun fizibilite ve etüt çalışmaları yapmak, onay alındığı takdirde 
projelendirme işlemlerini takip etmek. İhale çalışmalarını hazırlamak, ihalesini gerçekleştirmek. 
 
•    Yapı İşleri Daire Başkanlığı’na onaylı gelen iş emirlerini değerlendirmek, talepler doğrultusunda teknik 
değerlendirmelerde bulunmak, raporlar hazırlamak. 
 
•    Dairemize hizmet veren, Proje Grupları’nın taleplerimiz doğrultusunda yaptıkları çalışmaları takip etmek, 
düzeltmek ve yönlendirmek. Bu konularda ilgili Fakülte yetkilileri ile koordine sağlayarak uygun istihdama 
göre işleri teknik açıdan yönlendirmek. 
 
•    Teknik işlerde, acil müdahil olunması gerektiren durumlarda, direkt ilgili kişilerle görüşerek çözümünü 
sağlamak. Normal olarak talep edilen işlerde ise, plan yaparak gerekli malzeme tedariklerini sağlamak ve 
bakım onarım işlerini takip etmek. 
 

•    Özellikle Destek Hizmetleri ve ona bağlı Satınalma Müdürlüğü ile birimimize satın alınacak  malzemelerde 
işlemleri, doğru ve tekniğine uygun yürütmek için, devamlı iletişim kurarak, tekniğine uygun ürün seçimi ve 
tedarikinde etkili olmak. 
 

•    Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul Müdürlükleri ve diğer Daire Başkanlıkları’nın olası isteklerini koordineli 
bir şekilde takip etmek gerekli durumları raporlamak. 



YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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TALEP ve İHTİYAÇLARI 

 
 
 
 
 

•    Yapı İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı hali hazırda mevcut teknik personel yetersiz olup, 
sektörel olarak açığımız olan başta mimar, inşaat ve makine ve elektrik mühendisleri olmak 
üzere, telafileri sağlanmaya çalışılmaktadır. 
 
•    Teknik İşler Müdürlüğü bünyemizde çalışmakta olan personel teknik yönleri açısından bazı 
eksikler barındırmaktadır. Örneğin sıva-boya işlerine haiz, sürekli istihdam için gerekli bilirkişi 
personel telafileri sağlanmaya çalışılmaktadır. 
 
•    Gen Plan hakkında son yerleşimler ile son değerlendirmelerin yapılması ve bu son durumun 
onayını müteakkip Cengiz AYTMATOV Kampüsü ‘müzün Gen Planı’nın yenilenmesi , 
güncellenmesi gerekmektedir. 
 

•    Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul Müdürlükleri ve diğer Daire Başkanlıkları’nın olası 
isteklerinin ve Daire’miz dışında oluşan hizmet ve teknik cihaz satınalma ve tedariklerinde, 
Dairemiz’den yada Teknik İşler Müdürlüğü’müz’den bir bilirkişi bulundurmaları ve tedarik 
edilecek ürün yada cihazın teknik boyutunun tarafımızca da değerlendirilmesi gerektiği 
önerilmektedir. 
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GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ 

 
 
 
 
 
 

•     Yapı İşleri Dairesi olarak, daha iyi hizmet vermek ve Üniversitemiz’in gelişmesine katkıda 
bulunmak için gerek kadro durumunda, gerek donanım durumunda eksiklerimizi gidermek için 
gayret sarf etmekteyiz. 
 
•    İhale hazırlıkları için gerekli durumları daha iyi ve eksiksiz olmasını sağlamak maksatlı  titiz 
davranmaktayız. 
 
•    Problemli gördüğümüz konularda ve çözümünde, Üstlerimizin bilgilendirilmesini gerekli 
gördüğümüz konularda durum raporu çıkarmakta ve çözüm alternatifleri ile birlikte bu raporları 
Amir’lerimize sunmaktayız.. 
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DİLEK ve TEMENNİLER 

 
 
 
 
 
 
•     İhale hazırlıkları ve yapacağımız ihaleler için daha ciddi ve doğru iş/işlemler yürütmek istiyoruz. 
 
•     Üniversitemiz’in her konuda olduğu gibi, yeni yatırımlarda, teknik işler ve teknik uygulamalarda da üst 
seviyelerde olmasını diliyoruz. 
 

 


