
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(05.05.2022-13.05.2022) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

MEKSİS güncellemeleri yapılıyor. 

Kontrollükler devam ediyor. 

Arşiv düzenlemesi yapıldı. 

Doğu Yemekhane Binası İkmal İnşaatının tasfiye için mevcut durum projeleri hazırlanıyor. 

Hastane önü tonozların proje tadilatı işi tamamlandı, teslim edildi. 

Kadın Doğum Hastanesi çevre düzeni için proje hazırlanıyor. 

Hastane Mikrobiyoloji Laboratuvarı Tadilatı işi proje çizimi yapılıyor. 

Dış Mekan Engelli Erişimi mahal listesi hazırlanıyor. 

Spor Tesisi Yapım işinin malzeme seçimleri devam ediyor. 

Hastane arkası park projesi çizildi ve mahal listesi hazırlandı. 

 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

Tasfiye aşamasında. 

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ 

1. kat tavan sıvası tamamlandı. 

1. kat alçı sıva imalatı devam ediyor. 

2. kat duvar ve tavan serpme sıva imalatları devam ediyor. 

2. kat elektrik kablo imalatları devam ediyor. 

Zemin kat parapet ve denizlik imalatları yapılıyor. 

Topraklama tesisatı tamamlandı. 

SDÜ İÇME VE KULLANMA SUYU OTOMASYONU İLE REVİZYONU İŞİ 

Otomasyon scada kontrolleri devam ediyor. 

 

 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 



İlahiyat Fakültesi kantin girişi 1 nolu turnike gergi kol yay arızası ve 2 nolu turnike data arızası giderildi. 

İlahiyat Fakültesine ait bütün turnikelerin kol bakımları yapıldı. 

Batı öğrenci durağı engelli turnikesi arızası giderildi. 

Eğitim Fakültesi kantin girişi 1 nolu turnikenin arızası giderildi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi menza giriş bariyerinin arızası giderildi. 

Batı Yemekhane A salonu turnike arızası giderildi. 

KYK bariyer arızası giderildi. 

Doğu Merkezi Derslikler 2 adet turnike arızası giderildi. 

Batı Nizamiye personel bariyer arızası giderildi. 

Kütüphane kart okuyucu arızası giderildi. 

Doğu Merkezi Derslik 2 nolu turnike arızası giderildi. 

Spor Bilimleri Fakültesi etkinlik sebebiyle turnike kolları düşürüldü. 

Sistem üzerinden 3 adet yazılım ve donanım arızaları giderildi. 

Sunucu üzerinde bulunan programların kontrolleri sağlandı. 

Sunucu ile cihazlar arasında network bağlantıları kontrol edildi. 

Personel / Öğrenci verilerinin daha hızlı aktarımı sağlanması için gerekli çalışmalar yapıldı. 

Güncellemesi olan programlarda güncelleme işlemleri yapıldı. 

Hafta sonu sınav yapılacak olan fakültelerin kolları düşürüldü. 

Batı Yerleşkesi öğrenci girişi engelli turnikesi arızası giderildi. 

Güzel Sanatlar Fakültesine ait olan turnikelerin arızaları giderildi. 

Sıhhi Tesisat 

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği yağmur olukları tamir edildi. 

YETEM B blok tesisat arızası tamir edildi. 

Konukevi arıza tespitine gidildi. 

Yetem B blok su kaçağı giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E-9 3.kat personel erkek WC taharet musluğu arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği yağmur olukları bakımı yapıldı. 

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü bayan WC arızası giderildi. 

Tıp Fakültesi Morfoloji binası su saati arızası giderildi. 

Konukevi esanjör dairesi bakımı yapıldı. 

Fen Edebiyat Fakültesi otopark çim sulama boru patlağı yapıldı. 

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü çim motoru yıkama hortumu değişti. 

Doğu Yerleşkesi su saati takılacak yerler gösterildi. 

Ulaştırma Şube Müdürlüğü boru patlağı yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi E-10 erkek WC zamanlı musluk arızası tamir edildi. 

Yüzme havuzu yanındaki güneş enerjisi boru patlakları giderildi. 

Çiftçi Eğitim Merkezi sirkülasyon pompası söküldü. 

Mühendislik Fakültesi atık su laboratuvarı lavabo arızası giderildi. 

Kütüphane tuvaletlerin eksikleri tespit edildi, sıvı sabunluklar takıldı. 

Morfoloji Ek Bina WC bas arızası giderildi. 

Konukevi bahçesi damlama sulama boruları çekildi. 

İnşaat İşleri 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci girişinin önünde internet ve elektrik hat çekimi için açılan kilit taşları ve 

bordürlerinin tamiratları tamamlandı. 

Köprüden kütüphane nizamiyesine inişte yolun sol tarafında yıkılan bordürlerin tamiratları yapıldı. 

Fen Edebiyat Fakültesi önünde otopark girişinin genişletilip bordür ve kilit taşı döşenmesi işleri tamamlandı. 

Batı Yerleşkesi Kreş binasının arkasındaki ısı merkezinin dış duvarlarının sıvanması ve çatısındaki mermerlerin tamiratı 

tamamlandı. 

Boya İşleri 

Teknokent binasında konteyner laboratuvarının içinin alçı, boya ve badana işleri tamamlandı. 

Atatürk Spor Salonunda koridorda 70 m2 duvarın boyanması tamamlandı. 

Batı Yerleşkesi Kreş binasının arkasında bulunan ısı merkezi binasının dışının boya ve badana işleri tamamlandı. 

Elektrik İşleri 

Konukevi elektrik arıza ve bakımı yapıldı. 

KİMER aydınlatma arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E-13 sigorta arızası giderildi. 

Eğitim Fakültesi lavabo lamba arızası giderildi. 

Konukevi 4*2,5 NYA kablo çekimi yapıldı. 

Eczacılık Fakültesi yeni bölünen odaya aydınlatma tesisatı yapılarak 3 adet 4*18 floresan armatür takıldı. 

Engelli Diş hastanesi kablo eklemesi yapıldı. 



Bilgi İşlem Daire Başkanlığı priz arızası giderildi. 

Jeneratörlerin periyodik bakımları yapıldı. 

Kütüphane wc lambaları ve alt koridor lamba arızaları yapıldı. 

Telefon Santrali 

Konukevi santral ve ankestra arasındaki kablolar tespit edildi. Gerekli işlemler yapılarak 12 (oniki) adet telefon tesis edilip 

kullanıma sunuldu. 

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. 

Konukevi santral ve ankestra arasındaki kablolar tespit edildi. Gerekli işlemler yapılarak (15) onbeş adet telefon tesis edilip 

kullanıma sunuldu. 

Fen Edebiyat Fakültesi öğrenci işleri birimi şefliği Z-130 nolu odaya analog telefon, Fen Edebiyat Fakültesi santrali ve 

Rektörlük santralden gerekli işlemler yapılarak dijital hatta çevrilip kullanıma açıldı. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ait 1912 numaralı dijital telefonun sistemsel arızası giderilip, karttaki yeri 

değiştirilerek çalıştırıldı. 

Eczacılık Fakültesi bünyesinde yeni verilen öğrenci işleri odasına iki adet telefon hattı çekilip İlahiyat Fakültesi 

santralinden gerekli işlemler yapılarak kullanıma sunuldu. 

Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan dokuz (9) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı. 

Çalışma ofisleri değişen personellerin numara ve isimleri santral programında güncellendi. 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama birimine ait 8289 numaralı telefonun Rektörlük santralden karttaki yeri 

değiştirilip, gerekli işlemler yapılarak kullanıma sunuldu. 

Rektörlüğe ait 8060 numaralı dijital numaranın sistemsel programlaması yapıldı. 

 

Marangozhane İşleri 

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünden gelen 10 Adet bank demiri boyandı, ahşapları kesildi, imalatına devam ediyor. 

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünden gelen 10 adet bank boyası ve montajı tamamlandı. 

Eczacılık Fakültesi laboratuvar dolapları sabitlendi ve 3 adet kapı kilidi tamir edildi. 

Personel Daire Başkanlığı dolap ayakları değiştirildi. 

Atölye temizliği, makine bakımları ve çevre düzenlenmesi yapıldı. 

Metal Atölyesi İşleri 

Tıp Fakültesi masalar imalat edildi.  

Basket potası kaynatıldı. 

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü merdiven kaynatıldı. 

Atölye yanı hurdalık temizliği yapıldı. 

Metal Atölyesi yanı hurdalık düzenlendi. 

Doğu Yerleşkesi tabela tamiratı yapıldı. 

PVC Atölyesi 

Mühendislik Fakültesi pencere tamiratı yapıldı. 

Diş Hekimliği Fakültesi alçıpan tavan yapımı devam ediyor. 

Kablolama (İnternet) 

Ulaştırma Müdürlüğünde muhtelif yerlerde sarkan, araç geçişine engel olan internet kablo yerleri değiştirildi. 

Güzel Sanatlar Fakültesi bodrum katta bulunan sistem odasından 1.kat ve giriş katta bulunan switchlerden fiber kablo 

çekildi. 

Klima İşleri 

Konukevi klimalarının arıza kontrolü yapıldı. 

 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Kampüs içindeki güllerin dip çapası yapılıyor. 

Tankerle sulamalar devam ediyor. 



Ormanlık alanların traktörle sürülmesi devam ediyor. 

Batı ve Doğu Yerleşkelerinde çim biçimine başlandı. 

Hastane çevresinde çim biçimi tamamlandı. 

İş makinaları, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü hizmetine verildi. 

Mevsimlik işçilere İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi verildi. 

Batı Yerleşkesi Futbol Sahalarından biçilen çim atıkları kepçeyle atıldı. 

Konukevi bahçe düzenlenmesi yapıldı. 

Satın alması yapılan mevsimlik çiçekler sera içine taşındı. 

 


