
BAKIM ONARIM, ELEKTRİK VE MOBİLYA ARIZALARI 

1. Fen Edebiyat Fakültesi Laboratuvarında bulunan 7 adet taburenin arızaları giderildi. 

2. PİKOM Binası ve Fen Edebiyat Fakültesinde bulunan makam masalarının de montaj 

ve montaj işlemleri yapıldı. 

3. Ziraat Fakültesindeki sınıfların kapı kilitleri değişti ve sınıflara yazı tahtaları takıldı. 

4. Kreş binasının pencerelerinin menteşe ve kolları değiştirildi. 

5. Fen Edebiyat Fakültesi DZ-20 nolu odada 2 adet koltuk ve yazı tahtasının tadilatları 

yapıldı. 

6. Merkezi Kafeterya bulunan yemekhanede 80 e yakın masa ve sandalyelerin tadilatları 

yapıldı. 

7. Genç MYO otomatik kayan kapıların de montajı yapılıp yerine mekanik alüminyum 

doğrama yeni kapı yapıldı. Sökülen kapı personel girişine takıldı. 

8. Kütüphane binası ve İ.İ.B.F binasının dış kapı hidrolikleri değiştirildi. 

9. Sosyal Bilimler MYO da 6 adet dolabın rafları kesilip montalama işlemleri yapıldı. 

10. Fen Edebiyat Fakültesi odaların kapı kolları ve bazı sandalyelerin amortisörleri 

değişti. 

11. Mühendislik Fakültesine ait Bilgisayar Laboratuvarlarında bulunan sandalye ve 

masaların bakım onarımları yapıldı. 

12. Fen Edebiyat Fakültesi derslik CA-2 de masa ve sandalyelerin bakım onarımları 

yapıldı. 

13. Teknik Bilimler MYO da bazı odaların pencere kolları ve mekanikleri değişti. 

14. İ.İ.B.F amfi-3 te çöken tavanın tamiratı yapıldı. 

15. Hayvan Hastanesinde 5 amfinin masa ve sıraların de montaj ve montaj işlemleri 

yapıldı. 

16. Enstitü Binasında bulunan bir odanın eskiyen masa ve sehpa derileri değiştirildi 

17. Fen Edebiyat Fakültesi genelinde masa, sandalye, kapı kolları, pencere kolları ve yazı 

tahtalarının söküm ve tadilatları yapıldı. 

18. Sağlık Bilimler Fakültesinde bulunan konferans salonuna ait 80 adet koltuğun bakım 

onarımları yapıldı. 

19. Mühendislik Fakültesi koltuk, masa ve sandalyelerin bakımları yapıldı. 

20. Sağlık Bilimleri Fakültesinin bazı odalarında kapı isimlikleri değiştirildi. 

21. PİKOM Binasının armatör ve prizlerin bakım onarımları yapıldı. 

22. Merkezi Laboratuvarda gelen yeni cihazların kablolaması yapıldı ve topraklama hattı 

çekildi. 

23. Sağlık Bilimleri Fakültesinin D3-D4 odalarında oluşan elektrik arızaları giderildi. 

24. Rektörlük Binasında bulunan Aile Sağlık Merkezinde 20 adet armatör değişimi 

yapıldı. 

25. Rektörlük Binasına ait koridorlarda 15 adet lamba değişimi yapıldı. 

26. İ.İ.B.F arka tarafında bulunan yaya geçidinde aydınlatma için projektörler takıldı. 

27. Ilıcalar Termal Tesis te bulunan VRF nin bulunduğu sisteme 3x25 50 metre, 4x16 30 

metre, 3x50 20 metre kablo çekildi ve ana panoda bulunan sigortaların sisteme uygun 

TMŞ değişimleri yapıldı. 

28. Ziraat Fakültesi dış aydınlatma armatörlerin Lambaların değişimi yapıldı. 



29. Kongre Merkezinin elektrik arızları giderildi. 

30. Konuk evinin giriş katında bulunan lambaların arızaları giderildi. 

31. Mühendislik ek binasında 650 metreye yakın 4x(1x185) nyy yer altı kablosu çekildi. 

32. Lojman girişinde bulunan projektörler değişti. 

33. Genç MYO laboratuvarında kanal, prizler ve data kabloları çekildi. 

34. Ziraat fakültesi Konferans Salonuna kablo kanalı, priz ve enerji kabloları çekildi. 

35. Fen Edebiyat Fakültesinde 4x18 lambaların de montajı yapılıp yerine led armatörler 

takıldı. 

36. Kütüphane Binası bodrum katında bulunan elektrik arızaları giderildi. 

37. Kütüphane Binasında havalandırma için aspiratör takıldı. 

38. Sağlık Bilimler Fakültesinde bulunan laboratuvarlara; enerji kabloları, prizler ve 

sigorta kutuları çekildi. 

39. Rektörlük binasında 1-51 ve 2-47 odaların lambaları değişti. 

40. PİKOM Binasında kullanılan klimalara besleme hattı çekildi. 

41. Kampüs içerisinde bulunan genel elektrik arızaları giderildi. 

42. MYO da bulunan 20 sınıfın alçı ve boya badana işlemleri yapıldı. 

43. Rektörlük Binasında 6 odanın alçı ve boyama işlemleri yapıldı. 

44. Fen Edebiyat Fakültesinde 10 odanın alçı ve boya işlemleri yapıldı. 

45. İ.İ.B.F toplantı salonunun ısı yalıtımı, alçı ve boya işlemleri yapıldı. 

46. Mühendislik Fakültesinde bulunan personel odalarının alçı ve boya işlemleri yapıldı. 

47. Konuk evine ait odalarda bulunan çatlaklar için alçı ve boya işlemleri yapıldı. 

48. Rektörlük Binası 3. katta Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait Bilgisayar atölyesi 

yapıldı. 

49. Rektörlük Binası protokol girişinde fayansların de montajı ve montajı yapıldı. 

50. Rektörlük Binasının etrafında bulunan mekanik fayansların tadilatı yapıldı. 

51. PİKOM Binasında hasar gören fayansların değişim işlemleri yapıldı. 

52. Ziraat Fakültesinde tıkalı olan lavaboların tadilatları yapıldı. 

 

    



   

    

   


