
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(23.05.2022-27.05.2022) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

MEKSİS güncellemeleri yapılıyor. 

Kontrollükler devam ediyor. 

Arşiv düzenlemesi yapıldı. 

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

Dış Mekân Engelli Erişimi mahal listesi hazırlanıyor. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantin alanı etüt çalışması yapıldı. 

Ertokuşbey Derslikleri kantin ve kahve alanı etüt çalışması yapıldı. 

Hukuk Fakültesi kantin alanları etüt çalışması yapıldı. 

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü derslik ve laboratuvar tadilatı için etüt çalışması yapıldı. 

Sivil Havacılık Yüksekokulu hangar Yaklaşık Maliyet Çalışmaları yapılıyor. 

Spor tesisi için malzeme seçimi ve araştırmaları yapılıyor. 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

Tasfiye aşamasında. 

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ 

Dış cephe kaba sıva imalatları tamamlandı, mantolama imalatları devam ediyor. 

2. kat alçı sıva imalatları devam ediyor. 

Zemin kat duvar seramik imalatları tamamlandı. 2. kat duvar seramik imalatları devam ediyor. 

Yangın dolapları ve boru bağlantıları tamamlandı. 

Odaların mobil sistem ısıtma boru bağlantıları imalatları devam ediyor. 

Güneş enerjisi panelleri montajı tamamlandı. 

Bodrum kat kazan dairesi tüm dağıtım boru imalatları devam ediyor. 

Doğalgaz kombileri ve doğalgaz baca imalatları tamamlandı. 

Asansör montajları devam ediyor. 

SDÜ İÇME VE KULLANMA SUYU OTOMASYONU İLE REVİZYONU İŞİ 

Debimetre ve klor dozaj sisteminin montajları tamamlandı, çalışır şekilde teslim edildi 

Boru imalatları testleri devam ediyor. 



PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Tankerle sulamalara, hava şartlarının uygunluğuna göre devam edildi.   

Ormanlık alanların traktörle sürülmesi, hava şartlarının uygunluğuna göre devam edildi.   

Doğu Yerleşkesinde çim biçimine ve çapa işlerine devam edildi. 

Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşındı. 

Mevsimlik çiçek dikimine başlanıldı. 

Güller ilaçlama işlerine devam edildi. 

Bakım Onarım Şube Müdürlüğü çalışmaları için traktörle kum ve çakıl taşındı. 

Çim makinalarının günlük bakım onarımları atölyemizde yapıldı. 

 

 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Kütüphane otomatik tuvalet kapılarının ikaz arızası giderildi. 

Batı Öğrenci Yemekhanesi turnike kol arızası giderildi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arakapı geçişi kart okuyucu arızası giderildi. 

Eğitim Fakültesi turnike arızası giderildi. 

İlahiyat Fakültesi personel giriş kapısı kart okuyucu otomatik kilit arızası giderildi. 

KYK giriş bariyeri sene anten ayarı yapıldı. 

Diş Hekimliği Fakültesi dekanlık katı giriş otomatik kayar kapı arızası giderildi. 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı batı yemekhane personeli kart okuyucu 3710 cihazın okuyucu arızası giderildi. 

Spor Bilimleri Fakültesi sporcu girişi engelli turnikesi kol saplaması kırılmış olup müdahale edilerek yeni saplama takılarak  

arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E-13 girişi engelli turnike sinyal arızası giderildi. 

KYK giriş bariyeri anakart arızası giderildi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi girişi otopark bariyeri anakart flash arızası giderildi. 

Doğu giriş personel bariyerine araç çarpması sonucu kırılan kolun yenisi takılarak arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E1-E4 girişi 1 nolu turnike arızası giderildi. 

Hafta sonu yapılacak sınav nedeniyle talep edilen fakülte ve sınav salon girişlerindeki turnikelere sürekli geçiş izni verildi. 

Kütüphane girişi kart okuyucu adaptör arızası giderildi. 

Sıhhi Tesisat 

Kreş ve Anaokulu musluk arızası ve batarya arızaları giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E-1 personel bayan WC musluk arızası giderildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi klozet kapak arızası giderildi. 

Kütüphane en alt kat klozet tıkanıklığı giderildi. 

Spor Bilimleri inşaatına 9 adet gün ısı paneli verildi. 

Morfoloji binası klozet şamandıra arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi İnşaat ile Tekstil Mühendisliği ortak WC arızası giderildi. 

Lojmanlar DEYMAM Merkezi'nde pissu borusu yenisi ile değiştirildi. 

Batı Merkezi Derslikler rögarı kuka salınarak açıldı. 

Batı Merkezi Derslikler itfaiye ile kuka salınarak pis su gideri açıldı. 

Doğu Merkezi Derslikler öğrenci tuvaletleri akıtan musluklar değiştirildi. 

Kütüphane giriş kat erkek batarya arızası giderildi. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı çay ocağı bulaşık makinası su kaçağı giderildi. 

İletişim Fakültesi personel bayan WC tıkanıklığı giderildi. Tıkalı süzgeç ve musluk arızası giderildi. 

Mimarlık Fakültesi giriş kat personel bayan WC fotoselli batarya su kaçağı giderildi. 

Yabancı Diller Yüksekokulu üst kattan su kaçağı giderildi. 

Yetem giriş kat bayan personel WC kırılan musluk arızası giderildi. 

Batı Yemekhane akademik personel yemekhanesi kalorifer kaçak testi yapıldı. 

Rektörlük A kapısı girişi erkek WC klozet arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E-1 rögar tıkanıklığı itfaiye yardımı ile açıldı. 



Atatürk Spor Salonu bas musluğu arızası giderildi. 

Kütüphane giriş kat klozet arızası giderildi. 

İnşaat İşleri 

Eğitim Fakültesi arkası yol kenarı yürüyüş yolunda geniş bir alanda çöken kilit taşı ve bordür taşlarının dolgusu ve döşeme, 

tamirat işleri tamamlandı. 

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü binasının dışındaki duvar ve zemin tamir bakımları tamamlandı. 

Boya İşleri 

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrenci evinin iç ve dış cephe boya badana işleri tamamlandı. 

Mühendislik Fakültesi İnşaat bölümünde bir ofisin boyanması tamamlandı. 

Hukuk Fakültesi otoparkında özürlü ve normal araç park yer çizgileri boyanarak tamamlandı. 

Elektrik İşleri 

Rektörlük katı lamba bakımı yapıldı. 

Rektörlük toplantı odası sigorta arızası giderildi. 

Konukevi kafeterya binası klima bağlantı kablo çekimi tamamlandı. 

YETEM sigorta arızası giderildi. 

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu yangın merdiveni ve kat merdivenleri aydınlatma arızaları giderildi. 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sıfır kattaki mescitlerin olduğu bölümün elektrik düğmesi arızası yapıldı. 

Teknokent Koordinatörlüğü binası 2. katında bulunan erkekler tuvaletindeki ampul duyusu yapıldı ve lambalar değiştirildi. 

Telefon Santrali 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ait Uluslararası Öğrenci Ofisindeki 0887 numaralı telefonun RJ 11 soket arızası yenisi 

basılarak giderilmiş olup Telefon kullanıma sunuldu. 

Rektörlük Atama ve Özlük Şube Müdürlüğü 1 Nolu odadaki 1622 telefon hattında oluşan problem kablolar yenilenerek 

giderildi. 

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. 

Personel Daire Başkanlığı Özlük ve Atama Şube Müdürlüğüne bir adet analog telefon hattı tesis edilip Rektörlük santralden 

gerekli işlemler yapılarak hizmete sunuldu. 

Rektörlük konutu (DEYMAM) kablo kanalı kazısı yapılırken kepçenin kopardığı telefon kablosuna ek yapılıp telefon 

kullanıma açıldı. 

Rektörlük santrali, Fen Edebiyat Fakültesi santrali, Hukuk Fakültesi santrali, İlahiyat Fakültesi santrali, Eğitim Fakültesi 

santrali, Spor Bilimleri Fakültesi santrali, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi santrali, Merkezi Derslikler santrali ve 

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu santrali, Teknokent santralinin 2022 yılı 3. periyodik bakımları yapıldı. 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün E-22528945-811.01.01-269853 sayılı yazısı gereği bakım sözleşmesi yapılan 

firma tarafından yapıldı. 

Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümüne numara tahsis edilmiş olup gerekli işlemler yapılarak telefon kullanıma 

açıldı. 

Rektörlük Özel Kaleme ait 1679 numaralı dijital telefonun sistemsel arızası giderilip, karttaki yeri değiştirilerek 

çalıştırıldı. 

 

Marangozhane İşleri 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü laboratuvar tezgâh üstü duvara montaj dolap imalatı yapıldı, yerine montaj edildi. 

Yetem masa tamiratları yapıldı. 

Atölye temizliği ve makine bakımları yapıldı. 

Metal Atölyesi İşleri 

Traktör tamiratı yapıldı. 

Konukevi kalorifer kazanı tamiratı yapıldı. 

Teknokent klima askısı imalatı yapıldı. 

Teknokent tezgâh tamiratı yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi önü engelli girişi yapıldı. 

PVC Atölyesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi PVC kapı tamiratı yapıldı. 

Öğrenci evi cam sökülüp takıldı. 

Ulaştırma birimi kapı tamiratı yapıldı. 



Seramik atölyesi kapı tamiratı yapıldı. 

Konukevi sineklik montajı yapıldı. 

Kablolama (İnternet) 

Batı Su Deposu Otomasyon Sistemi için eski Rektör evi mevkiinde asfalt kesimi ve üçlü boru montaj işlemi yapıldı. 

Çim Sulama 

Tıp Fakültesi önü galeride 63'lük vana değiştirildi. 

Çocuk kreşinde 50'lik çim sulama borusu, 1 adet patlak fıskiye tamir edildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi önü 1 adet kırık fıskiye değiştirildi. 

Tenis kortları 32'lik çim sulama borusu tamir edildi. 

 


