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Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi tamamlanmış olup yaklaşık maliyet çalışmasına başlanmıştır.

Yüzme Havuzu engelli erişimi projesi tamamlanmış olup, yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır.

Eğitim Fakültesi Engelli Erişimi proje çalışmaları devam etmektedir.

Sivil Havacılık MYO engelli engelli erişimi proje çalışmaları devam etmektedir. 

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam 

etmektedir.

Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.

Teknokent arazisi sınırları içindeki inşaat atıklarının kaldırılması için Cava ve Tefiron firmalarına yazı yazıldı.

Diş hekimliği fakültesi acil çıkış kapısı proje revizyonu yapılarak, ilgili yerlere yazışmalar yapıldı.
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# [Tarih] Sektör Kullanıcı adı Açıklama

1 01.09.2021 Telefon İsmail EMİROĞLU

Odaları değişen personellerin numaralarını santral programında güncellendi.

Santralin günlük rutin işleri yapıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böl.211 numaralı odayı 4163 nolu dahili hat verilip

bağlantısı yapılmıştır.

2 01.09.2021 İnşaat Mesut KARACAN

Bilgi İşlem Daire Başkanlığında alçıpan ile bölünen odanın yer süpürgelikleri yapıldı.

Batı kampüsü Taş kafe arkasında elektrik kablosu geçmesi için kesilen asfaltın betonlama

işi tamamlandı.

3 01.09.2021 Çim Sulama Mevlüt ÖZDEMİR

Hastane Başhekimlik otopark yanı 1 adet fıskiye değiştirildi ve fiskeye ayarları yapıldı.

Batı Isı Merkezi yanı 2 adet fıskiye değiştirildi ve ayarları yapıldı.

Çocuk kreşi üstü rampa saat pili takıldı, fıskiye ayarları yapıldı.

4 01.09.2021 Bariyer ve Turnike Mustafa GÜLBUDAK

Eczacılık Fakültesi Turnike, Engelli geçişi, personel giriş ve otopark bariyer elektrik arızası

giderildi.

Mühendislik Fakültesi turnike arızası giderildi.

Doğu ve Batı Kampüs giriş bariyer ve turnike sistemlerine geçici kart sistemine ait

programın sisteme yüklenmesi yapılmıştır.

Menza nizamiye bariyer arızası giderildi.

5 01.09.2021 Sıhhi Tesisat Zafer YİĞİTDOĞAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi soğutma grubunun filtreleri söküldü, temizlenip tekrar

yerine monte edildi.

6 01.09.2021 Elektrik Abdullah ÇÜNÜR

Uluslararası İlişkiler Binası ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı arası 1103 metre 24 core fiber

kablo çekildi.

TalepTakip



Tarih 
PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

01.09.2021   Eğitim Fakültesi kuzey cephe, tenis kortları çevresi çim biçim devam ediyor.

 Üst geçit köprü çevresi mazı, süs bitkileri şekil budaması devam ediyor.

 Bir adet traktör kasalı, Doğu- Batı Yerleşke içi yağmur suyu mazgallarının temizliği için  İd.Mal.İş.Dai.Baş.na tahsis edildi.

 Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor.

 Yeni dikim fidanların sulaması  iki tanker ile devam ediyor.

 JCB  iş makinesi  Bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalışıyor. 

 Gül budama devam ediyor. Mimarlık- Yapı İşleri orta refüj yabancı ot temizliği devam ediyor.

   Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.

  Batı Yerleşke Mühendislik, Teknik Eğitim, Yeni Yemekhane çevresi Gül budama yabancı ot temizliği devam ediyor.

Hastatane güney cephe morg çevresi çim biçimi devam ediyor.

 Hastane, Fen Edebiyat Fak. Teknokent çevresi çim biçimi iş planına alındı.

 Batı Yemekhane doğu çevresi bozulmuş alan toptak teviyesi ve çim ekimi yapılıyor.
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TARİH İŞ MAHALİ VE TANIMI

01.09.2021 SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

2. 3. ve 4. katlarda saten alçı ve boya imalatları devam ediyor.

Zemin katta seramik imalatları devam ediyor.

Tüm katlarda PVC kaplama için temizlik çalışmaları yapılıyor.

ELEKTRİK

Elektrik imalatı yoktur.

MEKANİK

Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.

Paslanmaz çelik havalandırma kanalı ile klima santrali bağlantı parçaları yapılıyor.  

Havalandırma menfez montajı imalatları devam ediyor.

01.09.2021 SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Alçı sıvacılar bodrum katta imalata devam etmektedir.

Doğu cephe F Blokta mantolama imalatı devam ediyor.

Zemin kat yemekhane mahalinde kırık seramikler sökülüp temizliği yapılıyor.

ELEKTRİK

1. ve 2. kat tava imalatları devam ediyor.

MEKANİK

Galeri içerisindeki ısıtma tesisatı borularının kaynak imalatları devam ediyor.

Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.

Isıtma tesisatı galeri içerisindeki konsol imalatlarından hatalı olanlar düzeltilecek ve tekrar imalatına 

devam edilecek. 

Bodrum kat 120 tonluk prizmatik modüler su deposu imalatına başlanmış olup galvanizli modüllerin 

hatalı olanların imalatları tekrar düzeltilecektir.

01.09.2021 SDÜ KAPALI YÜZME HAVUZU CEPHE KAPLAMASI TADİLATI İŞİ

İç cephe alçıpan imalatı yapılmaktadır.

Kompozit kaplama silikon çekme işlemi yapılıyor.

                                                                                                                                   İ. Hamdi ÖRMECİ

                                                                                                                         Yapı Denetim ve Kontrollük

                                                                                                                                    Şube Müdür Yet.
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