
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(31.01.2022-04.02.2022) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Hastane ameliyathane tadilat işinin yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 

Uzaktan Eğitim MYO yayın stüdyosu projesi devam ediyor. 

MEKSİS güncellemeleri yapılıyor. 

Çatı Tadilatı işinin Yaklaşık Maliyet Çalışmaları devam ediyor. 

Dış mekan engelli erişimi Yaklaşık Maliyet Çalışması devam ediyor. 

Doğu Merkezi Derslikler WC tadilatı projesi çalışmaları devam ediyor. 

2021 yılı Etüt Proje Şube Müdürlüğü yıllık Faaliyet Raporu hazırlanıyor. 

Fen Edebiyat Fakültesi mimari projesi engelli erişimi dış mekan elektrik proje çalışması için verildi. 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi oda bölünmesi için tadilat projesi Bakım Onarım Birimine teslim edildi. 

 

 

 

 

 

 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ 

İNŞAAT 

 

Zemin kat poliklinik odaları self leveling imalatı öncesi temizlik ve astar uygulaması yapılmaktadır. 

3.kat PVC zemin kaplama imalatları devam ediyor. 

MEKANİK 

3. 4. ve 5. kat ısıtma tesisatlarına sıcak su verilip bina ısıtması devam ediyor. 

 

 

 

 

 

 



 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Üniversitede bulunan tüm bariyer sistemi hava muhalefeti nedeniyle herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi açısından 

açık konuma getirildi. 

Güzel Sanatlar Fakültesi engelli turnike arızası giderildi. 

Merkezi derslikler ana meydan girişinde bulunan 2 adet turnikenin donanımsal arızası giderildi 

Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği'nde 1 adet turnikenin donanımsal arızası giderildi. 

Spor Bilimleri Fakültesi bariyer arızası giderildi. 

Doğu Merkezi derslik arkasında bulunan (ALAKART) bariyer arızası giderildi. 

Kütüphane DUR-GEÇ ayaklı turnike arızası giderildi. 

İlahiyat Fakültesi 1 adet turnike arızası giderildi. 

Tıp Fakültesi hastane otopark bariyer arızası giderildi. 

Batı öğrenci durakları 2 adet turnike arızası giderildi. 

Batı öğrenci yemekhane 1 adet turnike arızası giderildi. 

Eğitim Fakültesi bariyer arızası giderildi. 

Eğitim Fakültesi personel girişinde bulunan katlı okuyucu (Nitgen) cihaz arızası giderildi. 

Kütüphane girişi kart okuyucu arızası giderildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi turnike arızaları giderildi. 

Sıhhi Tesisat 

Kulüpler erkek WC dondan patlayan musluklar, çelik flexler, lavabo sifonları değiştirildi. 

Mühendislik Fakültesi E6 (Çevre Mühendisliği) patlayan musluk yenisi ile değiştirildi. 

Kreş ve Anaokulu tuvaletlerdeki arızalar tamir edildi. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı üst kat erkek WC pisuar arızası ve klozet arızası tamir edildi. 

Yerleşke içindeki binaların su sayacı endeksleri alındı. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ağ - Sistem odasına akan su tespit edildi, gerekli tadilat yapıldı. 

Eğitim Fakültesi ısınmayan peteklere bakıldı. 

Doğu merkezi derslikler amfi 3 yanı erkek WC tıkalı süzgeç açıldı. 

Batı su deposu giriş kapısının asma kilidi ortak anahtar asma kilidi ile değiştirildi. 

Kreş ve Anaokulu müdür odasında patlayan radyatör yenisi ile değiştirildi. 

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 

 

 

 

 

 

Marangozhane İşleri 

Batı yerleşkesi merkezi derslikler tuvaletlerine askılık yapıldı. 

Eczacılık Fakültesi kapı tamiri yapıldı. 

Adalet MYO masa montajı yapıldı. 

Eczacılık Fakültesi 3 adet kapı montajı yapıldı. 

İlahiyat Fakültesi kapı tamiratı yapıldı. 

Hukuk Fakültesi kütüphane rafları sunta imalatı devam ediyor. 

Metal Atölyesi İşleri 

Hukuk Fakültesi raf imalatı tamamlandı. 

PVC Atölyesi İşleri 

Eczacılık Fakültesi alçıpan oda bölmesi tamamlandı. 



Kablolama İnternet 

Rektörlük giriş katına wifi hattı çekildi. 

Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı odalara cad6 kablo çekildi. 

Elektrik İşleri 

Sosyal Bilimler Enstitüsü sigorta arızası giderildi. 

Yenilikçi Teknolojiler Merkezi A blok sigorta arızası giderildi. 

Batı yerleşkesi su deposu 2 nolu su kuyusu kontaktör değiştirildi. 

Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi sigorta arızası yapıldı. 

Müstecir sayaçları okuması yapıldı. 

Klima İşleri 

Yetem Enerji Teknolojileri Bölümünde 2 adet Vestel İnverter Klimanın 08 Error arıza vermesi üzerine klimalar kontrol 

edildi. Klimanın Dış ünitenin buz tuttuğu görüldü, dış ünite sensörünün arızalı olduğu tespit edildi. Gerekli bilgiler Enerji 

Teknolojiler Bölümü görevli öğretim görevlisine verildi. 

Yetem Enerji Teknolojileri Bölümü girişinde Server odasında bulunan Fancoil tavasından su damlaması olduğu bilgisi 

tarafımıza haber verilmesi üzerine gerekli kontroller yapıldı, tava su tahliyesinin tıkalı olduğu tespit edildi, sular 

boşaltılarak arıza giderildi. 

 

 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Kar yağışı devam ediyor. 2 iş makinesi, 2 traktör, 8 personel  kar küreme çalışmaları devam ediyor.  

Şubat-Mart-Nisan 2022 dönemi için işe başlayan mevsimlik işçilerimize “İş Başı Eğitimi” Kapsamında “İş Sağlığı ve 

Güvenliği, İlk Yardım, 

 Ekipman Tanıtımı ve Uygulama “ eğitimleri verildi. 

Doğu-Batı Yerleşke içinde kar yükü nedeniyle kırılan ağaçlar ve dal parçaları toplatıldı. 

 

Kar yağışı devam ediyor. Bir iş makinesi, 2 traktör ile Doğu-Batı kar küreme çalışması yapılıyor. 

Kar yükünden kırılma tehlikesi olan yeni dikim fidanların kar temizliği yapılıyor 

Sera içi çiçek tohum ekim hazırlıkları yapılıyor. 

Naylon Seralar üzerindeki karlar temizleniyor. 

03/02/2022-04/02/2022 tarihleri gecesi 1 Müdür, 6 Personel 1 İş makinesi, 2 traktör ile gece mesaisine kalarak 

gündüzden kalan kar küreme çalışmalarına devam edildi. Yerleşke içinde kırılan ağaç ve dallar toplandı. 

Çok sayıda yolda kalmış, yol trafiğini kapatmış araç sürücülerine teknik yardım yapılarak yollar araç trafiğine açıldı. 

 

 

 


