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PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Hastane Yeni Otopark- Arka Bahçe, gül çapası ve yabancı ot temizliği yapılıyor.

Doğu Enstitüler - Hukuk Fak. Çevresi mazı ve süs bitkileri motorlu tırpan ile budama 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 + Hidromek iş makinesi  Bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalışıyor. 

Yeni ağaçlandıma sahalarındaki kırılan ahşap fidan kazıkları yenileniyor.

Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.

Sera içi fidan sulaması yapıldı. Gül ve lavanta fidesi  dikimi devam ediyor.

Doğu ana arter orta refüj + İİB Fak. çim biçimi devam ediyor.

Hidromek İş Makinesi ile toprak stok alanında tesfiye çalışması yapılıyor.

Maragozhane önü kurumuş çam findanları yerine yenilerinin dikimi yapıldı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

1. kat alçı imalatları devam ediyor.

3 kat duvar boyası ve kapı kasa boyası uygulaması yapılıyor.

ELEKTRİK

3. kat 4. kat ve 5. kat hasta odaları hemşire çağrı panelleri + 3-4-5 kat hasta odaları iz armatürleri + IT pano montajı devam ediyor

MEKANİK

Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.

Paslanmaz çelik havalandırma kanalı ile klima santrali bağlantı parçaları yapılıyor.  

Havalandırma menfez montajı imalatları devam ediyor.

Medikal gaz tesisatı imaltına başlandı. Hasta yatak başı üniteleri montajı devam etmektedir.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Galeri çukuru etrafına güvenlik şeridi çekildi.

D blok çatı file su yalıtım uygulaması 1. kat bitirildi.

ELEKTRİK

Elektrik imalatı yoktur.

MEKANİK

Galeri içerisindeki ısıtma tesisatı borularının kaynak imalatları devam ediyor.

Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.



SDÜ RADYOTERAPİ BİNASI ÇATI TADİLATI İŞİ

Tedavi ünitesi teras çatı su yalıtımı tamamlandı. XPS döşeme işlemi bitirildi. Yarın Kece döşönerek çakıl dökümüne başlanılacak.

SDÜ ATAYALVAÇ SHMYO VE EĞİRDİR SHMYO BİNA TADİL. İLE DOĞALGAZ DÖN. İŞİ

Alçı sıva imalatları devam ediyor.

Elektrik imalatı yoktur.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

Kafeterya asma tavan söküm işleri devam ediyor.

Elektrik imalatı olarak lobi ve yemekhane spotları demontaj edilmektedir.

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ

Teras eski izalasyon malzemesi söküm (temizleme) yapılmaktadır.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik İşleri

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu yemekhane girişine turnike için internet ve elektrik hattı çekildi.

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu K1 7 - K1 9 - K1 10 nolu sınıfların çalişmayan projeksiyon prizleri tamir edildi.

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu hibrit eğitim için K1 3 - K1 4 - K1 5 nolu sınıflara öğretmen masalarına ve kameralar için internet kablosu 

çekildi.

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu bahçe sulamasının hidroforu için motor ölçümleri yapıldı, motorun anakartında arıza olduğu Yüksekokul 

Sekreterine bilgi verildi.

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu ana giriş kapısı karşısına ana yola konan okulu tanıtan toteme asfalt kesilerek elektrik hattı çekildi, bahçe 

aydınlatma zaman saatine bağlandı.

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu bahçe aydınlatmaları kopan kablolar değiştirilerek çalışır hale getirildi

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu 3.katta bulunan kütüphane masalarına dörtlü grup priz takıldı ve elektrik hattı döşendi.

Batı Merkezi derslikler ve Mühendislik Fakültesi E7  ateş ölçer cihazları için elektrik hattı çekildi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve müstecirlerin elektrik sayaç okuma işlemleri yapıldı.

Radyo TV Merkezi kablo kanalı arızası yapıldı ve tuvaletlerdeki arızalı lambalar değiştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi pano arızası tamiratı yapıldı.

YETEM B Blok çatı katındaki odanın bozulan pırizi tamir edildi.

Telefon Santrali

Mimarlık Fakültesi 8257 numaralı telefon arızası analog sistemden giderilmiştir.

İnşaat Mühendisliği Bölümündeki 1222 numaralı telefon paralel bağlantı yapılarak hizmete verilmiştir.

Odaları değişen personellerin numaralarını santral programında güncellendi.

Rektörlük santraline bağlı (Remote) çalışan dokuz (9) santralin sistemsel rutin kontrolleri yapıldı.

E-28594858-719-107969 Sayılı yazı gereği IP Telefon alt yapı çalışmaları nedeniyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığına sistemden Santral ve Telefon 

numaraları konusunda destek verilmeye devam edildi.

İnşaat İşleri

Yetem binasındaki ısı kaybını önlemek icin havalandırma etrafı kapatıldı.

Sıhhi Tesisat İşleri



Doğu derslikler karşısındaki binanın su hattı kapatıldı, bina içinde bulunan klozet ve lavabo alındı.

15 Temmuz Şehitler Cami bay wc batarya arızası giderildi.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bay wc rezervuar su kaçağı giderildi.

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği wc tıkanıklığı giderildi.

Boya İşleri

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 402 ve 403 nolu sınıflar ve merdiven boşluğu boyandı.

Çim Sulama

Teknokent binası 6 adet fıskiye değiştirildi.

Eğitim Fakültesi üstü çim sulama sistemleri gün aşırıya döndürüldü.

Metal Atölyesi İşleri

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı arkası mazgal tamir edildi.

Kütüphaneye 2 adet raf yapıldı.

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EBYS üzerinden ve fiziki olarak gelen evrakların kayıtları yapılarak, havalesi yapılanların ilgili birimlere iletimi gerçekleştirildi, giden evrak olarak 

kaydedilen evraklar birimlere teslim edildi. Birimlerce düzenlenen evrakların fiziki olarak posta ile gönderilmek üzere yazı işlerine teslim edildi. 

Ödeme evrakları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ulaştırıldı.

İzne giden Personelin izin kayıtları ve Raporlu Personelin kayıtları sisteme girildi. Personellerle ilgili yazışmalar yapıldı.

Birimlerden gelen taleplerin giriş ve çıkış işlemleri yapıldı.

SDÜ Futbol Sahası Etrafına Panel Çit Yapılması işi kararları yazıldı ve tebligatlar EKAP üzerinden gönderildi.

SDÜ Araştırme ve Uygulama Hastanesi Yangın Algılama Sistemi Yapılması İşi EKAP üzerinden sözleşmeye davet edildi ve ve sözleşme için 

alınması gereken vergiler ve kesin teminat ile ilgili Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazıyazıldı.

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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

Engelli erişimi projesi 2. Etap ihale için dosyalar toplandı.

YETEM e seperatör çalışması devam ediyor.

Yabancı Diller YO na oda bölmesi revizyon projesi devam ediyor.

Spor Tesisleri Binası Proje Revizyonu devam ediyor.

Hastane arkası yeni otopark arası doğal gaz vanaları etrafı zarar gören panel çitin yerine yeni projelendirme çalışması tamamlandı.

SDÜ Futbol sahası etrafının panel çit ile çevrilmesi proje revizyonu tamamlandı.


