
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(25.04.2022-29.04.2022) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Hastane ameliyathane revize proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 

 

MEKSİS güncellemeleri yapılıyor. 

Kontrollükler devam ediyor. 

Arşiv düzenlemesi yapılıyor. 

Doğu yemekhane binası ikmal inşaatının tasfiye için mevcut durum projeleri hazırlanıyor. 

Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvar ve sınıf tadilatı etüt çalışmaları devam ediyor. 

Hastane kafeterya proje çalışmaları devam ediyor. 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji laboratuvar çizimi devam ediyor. 

At Çiftliği yanı SKS depo yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanıldı. 

Eczacılık Fakültesi laboratuvar tezgâhı yapılması çizimleri tamamlandı. 

Teknokent C Blok proje incelemeleri yapıldı. 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ 

M1 merdiveni korkuluk küpeşte köşe kaynak imalatları devam ediyor. 

Bina dışı tretuvar imalatları için kazı tesviye işleri devam ediyor. 

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

Galeri temeli C25 betonu döküldü, yan perde demir donatı ve kalıp imalatları devam ediyor. 

Galeri perde demir donatı ve kalıp imalatları tamamlandı, beton dökümü yapıldı. (+60 metrelik kısım) 

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ 

2. kat elektrik boş boru imalatları yapılıyor. 

1. kat sıva imalatları devam ediyor. 

2. kat elektrik kablo imalatları devam ediyor. 

Elektrik kablo merdiven imalatları yapılıyor. 

SDÜ İÇME VE KULLANMA SUYU OTOMASYONU İLE REVİZYONU İŞİ 

Kamera swich montajları tamamlandı. 

Otomasyon scada kontrolleri yapılıyor. 

 



BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Batı yemekhane engelli turnike arızası giderildi. 

Alakart arkası geçiş bariyerine araç çarpması sonucu yamulmuş olup müdahale edilerek arıza giderildi. 

KYK nizamiye girişi bariyeri reflektör aynası kırılmış ve bariyer kapanmamakta olup yan ayna takılarak arıza giderildi. 

Doğu Menza giriş bariyer data arızası giderildi. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi girişi turnikeleri 2 nolu turnike arızası giderildi. 

Batı öğrenci girişi engelli turnike arızası giderildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi dekanlık girişi idari kata geçiş turnike arızası giderildi. 

Menza bariyeri anten bağlantıları yenilendi, anakart adaptörü ve RJ 45 bağlantıları yenilendi. 

İlahiyat Fakültesi turnike kol arızası giderildi. 

Batı Yerleşke girişi misafir giriş bariyeri anten ayarı kontrol edildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi dekanlık girişi ara kat geçiş turnike arızası giderildi. 

Güzel Sanatlar Fakültesi alt ana girişi 3 nolu turnike arızası giderildi. 

Doğu yerleşkesi girişi personel bariyeri sistem hatası giderildi. 

Batı Yerleşkesi girişi misafir bariyeri sistem hatası giderildi. 

KYK girişi bariyer reflektör arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E-13 girişi 1 nolu turnike flash arızası giderildi. 

Kütüphane girişi kart okuyucu arızası giderildi. 

Rektörlük B kapısı 1 nolu turnike arızası giderildi. 

Spor Bilimleri Fakültesi otopark girişi bariyer arızası giderildi. 

KYK girişi 1 nolu turnike data arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E1-E4 girişi 3 nolu turnike arızası giderildi. 

Batı cami önü araç kayıt istasyonu okuyucu arızası giderildi. 

Sıhhi Tesisat 

Konukevi binasında tespit edilen arızalar giderildi. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı alt kat erkek WC klozet flex hortumu değiştirildi. 

Fen Bilimleri Enstitüsü erkek WC bas musluğu arızası giderildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi alt kat klozet arızası giderildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi pisuvar vana arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi Jeotermal Araştırma Uygulama Merkezi kalorifer su kaçağı giderildi. 

Teknokent güvenlik odası bas musluğu arızası giderildi. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi kalorifer su kaçağı giderildi. 

Teknokent konteyner temiz ve pis su tesisatı çekildi. 

Galerilerdeki içme suyu hattı saat takılacak yerler gezilerek müteahhitte gösterildi. 

Kütüphane süzgeç tıkanıklığı giderildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi bas musluğu arızası giderildi. 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı erkek WC çeşme arızası tamir edildi. 

Doğu su deposu içine biriken suyu tahliye için su pompası konuldu. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi personel erkek WC sifon arızası giderildi. 

Hukuk Fakültesi bas musluğu arızası giderildi. 

Tıp Fakültesi Morfoloji binası bas musluğu arızası giderildi. 

Doğu su deposu genel temizliği yapıldı. 

İnşaat İşleri 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde konferans salonunda zeminlerde yerinden sökülen minefloların tamiratı ve 

yapıştırılmaları tamamlandı. 

Konukevi binasında kırık fayanslar, bordürler, andezit taşları, kilit taşları, fayans araları derz çekilmeleri ve bina içerisinde 

muhtelif sıva vb tamiratları yapıldı. 

Boya İşleri 

Hukuk Fakültesi Dekanlık binasında bulunan sınıflar ve koridorların boyanması tamamlandı. 

Adalet MYO K2-31 nolu odanın boya badana işleri tamamlandı. 

Rektörlük katında 5 Adet kapının yağlı boya ile boyanması ve 1 adet çalışma odasının boya ve badana işleri tamamlandı. 

Konukevinde bina içerisinde bazı kapı ve duvarların tamiratı ile birlikte boya badana işleri tamamlandı. 

Elektrik İşleri 

Çiftçi Eğitim Merkezi elektrik arızası giderildi. 

Teknokent binasında konteyner yapılan laboratuvarın elektrik tesisatı tamamlandı. 

Diş Hekimliği Fakültesi çamaşırhane lambaları söküldü. 

Doğu su deposu aydınlatma arızası giderildi. 



Telefon Santrali 

Konukevine santral bakım ve onarıma gidildi. 

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. 

Kültür Merkezine ait 1124 numaralı telefonunun arızası giderildi. 

Rektörlük santralinden çalışan Kalite Güvence Ofisine ait 8208 numaralı dijital telefonunun sistemsel programlaması 

yapıldı. 

Personel Daire Başkanlığı Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğüne bir adet analog telefon hattı tesis edilip Rektörlük 

santralden gerekli işlemler yapılarak çalıştırıldı. 

 

Marangozhane İşleri 

Konukevi kapı tamiratları yapıldı. 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne anahtar dolabı imalatı ve montajı tamamlandı. 

Rektörlük makam odası tuvalet ve oda tadilatları yapıldı. 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'ndan gelen 6 adet masa tamir edilerek yerine teslim edildi. 

Tıp Fakültesi 12 adet masa imalatı tamamlanarak montaja hazır hale getirildi. 

Eczacılık Fakültesi laboratuvar tezgah altı dolaplarının imalatına başlandı. 

Metal Atölyesi İşleri 

Tıp Fakültesi masa imalatı yapıldı. 

Park ve Bahçeler merdiven kaynak işleri yapıldı. 

Doğu Yerleşkesine havuz yanı pota kaynağı yapıldı. 

Kütüphane önü çöp kovası yerleri değiştirme tamiratları yapıldı.  

Tıp Fakültesi çalışma masaları boyandı. 

Eczacılık Fakültesi masa imalatı tamamlandı. 

Konukevi mazgal imalatı yapıldı. 

Araç park yerleri bariyer yapıldı. 

PVC Atölyesi 

Mühendislik Fakültesi Tekstil Bölümü pvc kapı tamiratı yapıldı. 

Konukevi tamirat işleri yapıldı. 

Diş Hekimliği Fakültesi asma tavan söküldü. 

Kablolama (İnternet) 

Güzel Sanatlar Fakültesi bodrum katta bulunan sistem odasından bilgisayar laboratuvarına fiber kablo çekildi. 

Güzel Sanatlar Fakültesi bodrum katta bulunan sistem odasına giriş katta bulunan switchten fiber kablo çekildi. 

Klima İşleri 

Tıp Fakültesi Dekanlığı Anatomi Laboratuvarının havalandırmadaki arıza kontrol ve tespiti yapıldı. 

27.04.2022 otomasyon sisteminden gelen arızaya istinaden İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Koruma Güvenlik 

Sistemleri server odasında bulunan duvar tipi klimanın kontrolleri yapıldı, herhangi bir arıza tespit edilmedi. 

26.04.2022 tarihinde otomasyon sisteminden gelen Tıp Fakültesi Dekanlığı Anatomi Laboratuvarının havalandırmadaki 

sisteminin arızası giderilerek sistem çalışır hale getirildi. 

Teknokente yeni kurulan laboratuvara duvar tipi Bosch marka klima montajı yapıldı. 

 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Kampüs içindeki ağaçların şekil budaması ve dalların toplanması işleri tamamlandı. 

Kampüs içindeki güllerin dip çapası yapılıyor. 

Konukevi bahçesinde ağaç budaması yapıldı. 

Teknokent su tesisatı kanal kazı işleri yapıldı. 



Tankerle çiçekler sulanıyor. 

Futbol sahalarından biçilen çimlerin atıkları kepçe ve traktör ile toplanıp atıldı. 

Ormanlık alanlar traktörle sürülmeye başlandı. 

Rektörlük etrafında çim biçimi yapıldı. 

 


