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PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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  tamamlandı.

JCB + Hidromek iş makinesi  ihtiyaç duyulduğunda bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalıştırılıyor. 

Yeni ağaçlandırma sahalarındaki kırılan ahşap fidan kazıkları yenilenme işine ara verildi.

Açık alan fidanlıkların periyodik sulamasına ara verildi. 

Sera içi fidan sulamaları yapılıyor. Gül ve lavanta- selvi çeşitleri, biberiye fidesi dikimi devam ediyor.

İş makineleri ve traktörlerin periyodik kışlık bakımları devam ediyor.

Rektörlük B kapısı çevresi, KİMER  ve YETEM çevresinde çim biçimi tamamlandı.

Doğu yerleşkedeki Camii ve İlahiyat Fak. çevresindeki güllerde yabancı ot temizliği tamamlandı.

Mediko binası, polis noktası hizası ve Marangozhane etrafı motorlu tırpanla budama işleri tamamlandı.

Batı yemekhane çevresi yabancı ot temizliği tamamlandı.

Sera içi üretim alanlarında düzenleme çalışmalarına başlandı.

Sera içinde kullanılan sobaların temizliği yapılıyor.

Kapalı garaj içinde düzenlemeler yapılıyor.

Sera içi kullanılacak odunların içeriye çekilmesine başlandı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

1. kat alçı sıva imalatı devam ediyor.

ELEKTRİK

Bodrum kat aydınlatma armatürleri ve yönlendirme levhaları montajları yapılıyor.

MEKANİK

Medikal gaz tesisatı imalatı devam ediyor.

Bodrum kat mobil sistem kalorifer tesisatı imalatları devam ediyor.

Yoğun bakım hasta yatak başı imalatları devam ediyor.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

C blok kuzey cephedeki pencere kenarlarının kara sıva yapılması hususunda yükleni firma uyarıldı. (mermer denizlik altı yeni yapılan tuğla 

imalatlarının)

ELEKTRİK

Zemin kat elektrik tava imalatları devam etmektedir.

MEKANİK

Galeri içerisindeki ısıtma tesisatı borularının kaynak imalatları devam ediyor.



Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.

Yangın dolaplarının borulama tesisatları devam etmektedir.

Zemin kat Fan-coil giriş ve çıkışlarına box imalatları yapıldı.

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ

Temel demir imalatları devam ediyor.

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

Boya imalatları yapılıyor.

Elektrik imalatı yoktur.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

İç cephe boya imalatları devam ediyor. Otel Engelli WC yapılıyor.

Otel katı arıza bakımları aplik ve manyetik kapı tamiratları yapılmaktadır.

Yangın alarm sistemi hatları çekiliyor

Priz montajları devam ediyor.

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ

Yağmur nedeniyle herhangi bir imalat yapılamamaktadır. 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Fen Edebiyat Fakültesi turnike arızası giderildi.

Hukuk Fakültesi kantin girişi turnike arızası giderildi.

Tıp Fakültesi turnikeleri elektrik arızası giderildi.

Tıp Fakültesi derslikleri giriş kayar kapı arızası giderildi.

Mühendislik Fakültesi E6-E13 turnike arızası giderildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi engelli turnike arızası giderildi.

İnşaat İşleri

YETEM'de daha önce fayansları dökülen ve kırılan WC'nin duvarlarının fayans ve tamirat işleri tamamlandı.

Sıhhi Tesisat

Doğu Kapalı Spor Salonu eşanjör odasında kalorifer hattı üzerinde bulunan emniyet ventili tamir edildi.

Cam kafenin kalorifer vanaları açıldı peteklerin ısınması sağlandı.

Batı cami bayan wc'de bulunan musluk arızası giderildi.

Rektörlük makam çay ocağı patlayan çelik fleks yenisi ile değiştirildi.

Batı merkezi derslikler kat 1 bayan wc tıkanıklığı giderildi.

Metal Atölyesi İşleri

Merkezi derslikler server odası asma tavan metalleri yapıldı.

Telefon Santrali

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



Çalışma ofisleri değişen personellerin numara ve isimleri santral programında güncellendi.

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.

Marangozhane Atölyesi

İletişim Fakültesi dolap ve komidinlerinin yapımına başlandı.

Mühendislik Fakültesi dolaplarının, komidinlerinin ve sephalarının yapımına başlandı.

Eczacılık Fakültesi dolaplarının yapımına başlandı.

Elektrik İşleri

Kütüphane giriş katı ve alt kattaki arızalı lambalar değişti, düşen reflektörler yerine takıldı.

Yaşam Merkezi AVM içindeki Kariyer Merkezi odalarına internet ve wifi hattı çekildi.

PVC Atölyesi

Merkezi derslikler server odası pvc doğrama imalatına başlandı.

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi Proje çalışması ve yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.

Spor Tesisleri Binası 2. Etap Mimari Proje çalışmaları devam etmektedir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binasındaki WC tadilatı revize proje çalışması devam ediyor.

Meksis çalışması için kullanım alanları değişen mekanlar tespit edilerek, güncellemesi çalışmaları devam ediyor.

Diş Hekimliği Fakültesi Yangın Kaçış paftası hazırlanıyor.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi mahkum koğuşlarının tadilatıyla ilgili hastanede etüt çalışması yapıldı.


