
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(30.05.2022-03.06.2022) 

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 proje çalışmaları devam ediyor. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantin açık alanları ölçülerek, kiralama birimine gönderildi. 

Sivil Havacılık Yüksekokulu Hangar Yapım İşine ait mimari proje çalışmaları devam ediyor. 

Spor tesisi için malzeme seçimi tamamlandı. Islak hacim detayları çalışılıyor. 

 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

Tasfiye aşamasında. 

 

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ 

Dış cephe mantolama imalatları devam ediyor. 

Zemin kat saten alçı imalatı tamamlandı, 1. Kat saten alçı imalatı devam ediyor. 

2. kat duvar seramik imalatları devam ediyor. 

Çatı katı sürme yalıtım imalatları devam ediyor. 

Zemin kat asma tavan imalatları devam ediyor. 

Bodrum kat kazan dairesi tüm dağıtım boru imalatları tamamlandı. 

Mobil sistem ısıtma boru imalatları tamamlandı. 

Kazan dairesi sıhhi tesisat imalatlarına başlanıldı. 

Asansör montajları devam ediyor. 

 

SDÜ İÇME VE KULLANMA SUYU OTOMASYONU İLE REVİZYONU İŞİ 

Yüklenici firma Geçici Kabul yapılması için 27.05.2022 tarihinde dilekçe verdi. 

 



PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Tankerle sulamalara, hava şartlarının uygunluğuna göre devam edildi.   

Doğu ve Batı 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 devam edildi. 

Güllerin ilaçlama işlerine devam edildi. 

Çim makinalarının günlük bakım onarımları atölyemizde yapıldı. 

İnşaat Fakültesi öğrenci evi çevresinde çim biçimi ve gül dikimi yapıldı. 

Doğu Yerleşkesinde yabancı ot mücadelesine başlanıldı. 

İş makinası Kredi Yurtlar Kurumunda kanal kazma işinde çalıştırıldı.   

İş makinası ve traktör, moloz taşıma işi için Bakım Onarım Şube Müdürlüğünce çalıştırıldı. 

 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci giriş turnikeleri 8 adet turnike adaptör arızası giderildi. 

Batı Merkezi Yemekhane personeli kart okuyucu arızası giderildi. 

Mühendislik Fakültesi E-1 2 nolu turnike data arızası giderildi. 

Hukuk Fakültesi engelli turnike sinyal arızası giderildi. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı alt girişi kayar kapı motoru yanmış olup, yerine yeni motor takılarak arızası giderildi. 

Batı öğrenci yemekhanesi engelli turnike kol arızası giderildi. 

Batı personel giriş bariyerine araç çarpması sonucu kol kırılmış olup müdahale edilerek arıza giderildi. 

KYK giriş bariyer arızası giderildi. 

İlahiyat Fakültesi nizamiye bariyer arızası giderildi. 

Batı Merkezi Derslikler üst girişi 3 nolu turnike arızası giderildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi dekanlık girişi ilk kayar kapının kayışı yıpranması sonucu kopmuş olup, yeni kayış takılarak arızası 

giderildi. 

Batı Merkezi Derslikler öğrenci girişi 3 adet turnike ve 1 adet engelli turnike arızası giderildi. 

Doğu girişinde bulunan 2 adet bariyere araç çarpması sonucu kolları yamulmuş olup müdahale edilerek arıza giderildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi dekanlık girişi derslik ve fotokopi tarafına geçiş kayar kapı fotosel arızası giderildi. 

Hafta sonu yapılacak olan sınav için talep edilen fakülte, ana giriş ve merkezi derslik giriş turnikelerine devamlı geçiş izni 

verildi. 

Enstitü girişi 2 nolu turnike arızası giderildi. 

Sıhhi Tesisat 

15 Temmuz camisinde patlayan vana değiştirildi, musluk arızası giderildi. 

Tenis kortu güneş panelleri devreye alındı. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2. kat bayan WC’ ye lavabo takıldı. 

Kütüphane zemin kat bayan WC musluk arızası tamir edildi. 

Galerilere girilerek eksik ve kaçak kontrolleri yapıldı. 

Çim sulama ana hattı açıldı, kontrolleri yapıldı. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çevre çim sulama bağlantısı yapıldı. 

Morfoloji ek binası eski hat körlenerek kapatıldı. 

Diş Hekimliği Fakültesi güneş enerjisi arızası giderildi. 

Yüzme havuzu bas arızası giderildi. 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kanalizasyon tıkanıklığı giderildi. 

Atatürk Spor Salonu gider tıkanıklığı açıldı. 

Eczacılık Fakültesi tuvalet tıkanıklığı açıldı. 

Doğu ve Batı Yerleşke su sayaçları okundu. 

Batı Merkezi Derslikler WC arızası giderildi. 

Rektörlük A kapısı karşısı WC arızası giderildi. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü çay ocağı batarya arızası giderildi. 



Mühendislik Fakültesi E-1 3.kat WC arızası giderildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi çelik flex arızası giderildi. 

Marangozhane musluk değiştirildi. 

Kreş WC arızası giderildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi su filtreleri temizlendi binaya su verildi. 

Mühendislik Fakültesi E-15 Endüstri Mühendisliği WC musluk arızası giderildi. 

İnşaat İşleri 

Doğu Merkezi Derslikler arkası ve çarşı yanındaki büyük otoparktaki refüj ve kenarlardaki yıkılan, kırılan bordür ve kilit 

taşlarının tamiratları tamamlandı. 

Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlık girişinin merdivenlerinde yerinden sökülüp kırılan mermerlerin tamiratı tamamlandı. 

Mühendislik Fakültesi önü ve kamelya yanı merdivenlerinde yerinden sökülüp kırılan mermerlerin tamiratı yapıldı. 

Klima İşleri 

24-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Konukevinde 15 adet klima kontrol edilerek; 

- 11 adet klimanın iç ünitesi (Evaporatör) ve iç ünite fanı kimyasal ilaç ile temiz yapıldı. 

- 204 nolu oda Airfel marka klimaya 4 bar R22 gaz takviyesi yapıldı. 

- 217 nolu oda Airfel marka klimaya 2 bar R22 gaz takviyesi yapıldı. 

- 117 odadaki Airfel marka klimanın motoru ve dış ünite fanı arızalı olduğu tespit edildi. 

- 202 nolu oda Airfel marka klimanın dış ünite kondanserinde patlak olduğu tespit edildi. 

- 215 nolu oda Airfel marka klimanın motorunun arızalı olduğu tespit edildi. 

- Kafeterya binasında yer alan 2 adet salon tipi klimanın 1 tanesi aktif edildi. 

Konukevi kafeterya binasındaki salon tipi klimaya elektrik hattı çekilerek klima çalışır duruma getirildi. 

Otomasyon sisteminden yapılan talebe istinaden Tıp Fakültesi Dekanlığı mali işler biriminden gelen klima arızası kontrol 

edildi, yapılan kontroller sonucunda E1 sıcaklık sensör arızası verdiği gözlemlendi, iç ünite 2 adet ve dış ünite 1 adet sensör 

değiştirildi, fakat iç üniteden dış üniteye komut verdiği tespit edildi. İç ünite kartı arızalı olabileceği kanaatine varıldı. 

Yetkili servis tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 205 Nolu oda LG BEKO marka klimanın soğutmaması nedeniyle 55 UF/450V Capasitör 

değişimi yapılarak arıza giderildi. 

Yetem Enerji Teknolojileri birimi klimanın tahliye hortumu su akıtması nedeniyle ilave tahliye hortumu yapılarak arıza 

giderildi. 

Boya İşleri 

Diş Hekimliği Fakültesi bina içerisinde duvarlardaki çatlakların ve kabarmalarının tamiratları yapılarak bina içerisinde 

muhtelif büro ve koridorların boyanması tamamlandı. 

Elektrik İşleri 

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği laboratuvar kablo priz çekimi yapıldı. 

Konukevi klima kablo çekimi tamamlandı. 

Mühendislik Fakültesi E-13 sigorta arızası giderildi. 

Enstitüler İnkılap Tarihi Bölümü sigorta arıza giderildi. 

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi enerji hat değişikliği yapıldı. 

Park ve Bahçeler birimi sigorta arızası giderildi. 

RADYO-TV Merkezi arşiv lamba arızası giderildi. 

Elektrik su faturalandırma su tahakkuk işleri tamamlandı. 

Batı öğrenci evi elektrik arızası giderildi. 

Telefon Santrali 

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. 

Eğitim Fakültesine ait 4524 nolu dahili hattın sistem arızası giderilerek kullanıma açıldı. 

Konukevi santrali arızası firma tarafından giderildi. 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Güvenlik Birimine ait 8116 nolu telefonun sistemsel arızası giderildi. 

 

Marangozhane İşleri 

Rektörlük Özel Kalem 4 adet sehpa imalatı yapıldı. 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü çekmeceli kapaklı dolap imalatı tamamlandı, ayrıca 2 adet 

kapı montajı yapıldı. 

Fen Edebiyat Fakültesi 1 adet duvara monte dolap imalatı tamamlandı, yerine montaj edildi. 

Güzel Sanatlar Fakültesi dışarıya doğru açılan kapı iç tarafa açılır hale getirilip montajı yapıldı. 



Kariyer Merkezi 3 adet masa montajı yapıldı. 

Hukuk Fakültesi sallanan kapı kasası tamiratı yapıldı. 

Metal Atölyesi İşleri 

Mühendislik Fakültesi kapı kilidi değiştirildi.  

Klima ayakları montajı yapıldı. 

Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesi önü rögar kapağı montajı yapıldı. 

Pres kesim makinesi bakımı yapıldı. 

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü çim masası tamiratı yapıldı. 

PVC Atölyesi 

Konukevi sineklik montajı tamamlandı. 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü kapı yeri genişletildi. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı pencere tamiratı yapıldı. 

Eczacılık Fakültesi pencere tamiratı yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi kapı tamiratı yapıldı. 

Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO sineklik imalatı yapılıyor. 

Kablolama (İnternet) 

Kariyer Merkezine fiber kablo girişleri yapıldı. 

Tenis kortları yanında bulunan panik butonuna fiber kablo girişleri yapıldı. 

Batı Su Deposu Otomasyon Sisteminde kullanılmak üzere eski Rektör evinden batı su deposuna kadar fiber kablo çekildi. 

Çim Sulama 

Yüzme havuzu karşısı galeri pili saat dışarıya çıkarıldı. 

Hastane arkası galeri 63'lük vana değiştirildi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 adet fıskiye değiştirildi. 

Doğu Merkezi Derslikler arkası çim sulama hattı değiştirildi. 

Doğu Merkezi Derslikler arkası galeride 63'lük vana değiştirildi. 

 


