
TESİSAT VE ISITMA SİSTEMLERİ ARIZALARI 

1. Genç MYO Binasında duvardan düşen kalorifer petekleri tekrar duvara monte edilerek 

arızalar giderildi. 

2. İslami İlimler Fakültesinde kazan dairesinde bulunan kazan parçaları sökülerek 

temizlenmiş ve tekrar yerlerine takılarak arızalar giderildi. 

3. Enstitüler Binası zemin kat erkek lavabosunda iki adet klozet ara musluğu arızası 

giderildi. 

4. Rektörlük Binası 2. kat bayan lavabosunda bulunan sifon arızası giderildi. 

5. Ziraat Fakültesi A Blok 2. katındaki laboratuvar, koridor ve lavabolarındaki yanmayan 

kalorifer petekleri aktif hale getirilerek arızalar giderildi. 

6. Ziraat Fakültesi A Blok zemin kat Anatomi Laboratuvarı Kadavra odasında bulunan 

kalorifer peteğinden sızan su arızası giderildi. 

7. Hayvan Hastanesi küçük hayvan girişindeki erkek lavabolarının arızalı olan muslukları 

değiştirildi.   

8. Ziraat Fakültesi Binası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu kısmında 

bulunan odalardaki yanmayan peteklerin arızaları giderilerek aktif hale getirildi.  

9. Veteriner Fakültesi A Blok 2. kattaki Gıda Kimyası Laboratuvarlarının patlamış olan 

ara muslukları değiştirilerek arızaları giderildi. 

10. Spor Bilimleri Fakültesi’nde arızalı olan hidrofor arızası giderilerek aktif hale getirildi.  

11. Hayvan Hastanesinde asistan odasında patlamış olan petek yenisi ile değiştirilerek aktif 

hale getirildi. 

12. Pikom Binası üst kattan alt kata sızan su sızıntısı arızası giderildi. 

13. Kütüphane Binası 2. Katında bulunan bayan öğrenci lavabosunda arızalanan musluk 

başlıkları değiştirildi. 

14. Kütüphane Binası 1.kat lavaboda arızalı olan musluk başlığı değiştirildi. 

15. Ziraat Fakültesi B Blok CZ-2 de bulunan erkek lavabosunda arızalı olan musluklar 

değiştirildi.  

16. Camii lavabosunda bulunan su tesisatının soğuktan donması sonucunda vana ve 

borularda meydana gelen patlaklar giderildi. 

17. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1. Kat C Blok bayan lavabosundan alt kata sızan 

su tesisatındaki arıza giderildi. 

18. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yanmayan kalorifer peteklerinin havası 

alınıp tesisatın su basıncı kontrol edilip petekler aktif hale getirildi.  

19. Merkezi Laboratuvar lavabolarında çatlamış olan arızalı musluklar değiştirildi.  

20. Konukevinde 201 no’lu odada bulunan klozet flex hortum patlağı arızası giderildi. 

21. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B blok zemin kat personel erkek lavabosunda 

donmuş olan su tesisatının küresel vana ve muslukları değiştirilerek arızası giderildi.  

22. İslami İlimler Fakültesi 1. Katta bulunan lavaboda yer süzgecinin alttan su 

sızdırmasından dolayı değiştirilerek arızası giderildi.  

23. Fen Edebiyat Fakültesi A Blok zemin kattaki kız öğrenci lavabosunda temiz su tesisatı 

ve vananın soğuktan patlamış olmasından dolayı değiştirilerek arızaları giderildi.  

24. Enstitüler Binası Sürekli Eğitim Merkezindeki kalorifer peteklerinin yanmamasından 

dolayı gerekli kontroller yapılarak tekrar aktif hale getirildi. 



25. Hayvan Hastanesi Başhekim odasında bulunan musluk değiştirilerek arıza giderildi. 

26. Kütüphane Binası giriş kat erkek lavabosunda arızalı olan bas musluk (sifon) 

değiştirildi. 

27. Fen Edebiyat Fakültesi binasında üst katlarda yanmayan kalorifer peteklerinin havası 

alınarak tekrar aktif hale getirildi.  

28. Sosyal Tesisler Konukevi 209 no’lu odanın klozet musluğu arızalı olduğundan dolayı 

değiştirildi. 

29. Sosyal Tesisler Konukevi üst katlarda yanmayan kalorifer peteklerinin havası alınarak 

tekrar aktif hale getirildi.  

30. Kıraat Merkezi mutfağında arızalı olan musluk değiştirildi.  

31. Fen Edebiyat Fakültesi zemin kat erkek öğrenci lavabolarında arızalı olan musluk 

başlıkları değiştirildi. 

32. Ziraat Fakültesi bina su deposunun arızalı olan şamandırası (flatör) değiştirilerek arıza 

giderildi. 

33. MYO binasındaki brülör ve sirkülasyon pompası arızası giderildi. 

34. Genç MYO binasının sirkülasyon pompası arızası giderildi. 

35. Hayvan Hastanesi sirkülasyon pompası ve brülör arızası giderildi. 

36. İslami İlimler Fakültesi sirkülasyon pompası ve brülör arızası giderildi 

 

    

     



   

   


