
Tarih 

01.09.2021

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.

02.09.2021

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

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.

Kütüphane, Ertokuşbey Derslikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının engelli erişimi için etüt çalışmaları yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire başkanlığı binasında tadilat projesi tamamlanmıştır.

03.09.2021

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

Eğitim Fakültesi Engelli Erişimi proje çalışmaları tamamlanıp, yaklaşık maliyet çalışmasına başlanmıştır.

Sivil Havacılık MYO engelli engelli erişimi proje çalışmaları tamamlanıp, yaklaşık maliyet çalışmasına başlanmıştır.

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.

Kütüphane, Ertokuşbey Derslikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının engelli erişimi proje çalışmalarına başlanmıştır.

Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanıp, teslim edilmiştir.

Hastane hasta indirme cebi projesi tamamlanmıştır. Yapılması için Bakım Onarım Şube müdürlüğüne yazı yazılmıştır.
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# [Tarih] Sektör Kullanıcı adı Açıklama

1 03.09.2021 Telefon İsmail EMİROĞLU

Odaları değişen personellerin numaralarını santral programında güncellendi.

Santralin günlük rutin işleri yapıldı.

GSF.Müzik Bölümü Öğretim elemanları odasına santralden odaya kadar telefon hattı

çekilip bir adet numara verilip bağlantısı yapılmıştır.

Personel Daire Başkanlığı Ankestradan kablo tespiti yapıldı. Santralden bağlantı yerleri

değiştirilmek suretiyle telefon nakil işlemi gerçekleştirilmiştir.

2 03.09.2021 Boya Mesut KARACAN

Bilgi İşlem Daire Başkanlığında alçıpan ile bölünen odanın duvarlarının ve 2 adet kapının

boya badana işleri tamamlanmıştır.

Botanik Park'ın Teknokent girişinde yol üzerine yapılan sürgülü kapının boyanması

tamamlandı.

3 03.09.2021 Klima Mustafa GÜLBUDAK Tıp fakültesi dekanlığı 2 adet klima arızası giderildi.

4 03.09.2021 Sıhhi Tesisat Zafer YİĞİTDOĞAN

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çay ocağı kırılan pis su gider borusu yenisi ile değiştirildi.

İnşaat Mühendisliği laboratuvarının istemiş olduğu pimaş boru belirlenen ölçülerde

kesilerek teslim edildi.

5 03.09.2021 Çim Sulama Zafer YİĞİTDOĞAN

Kreş bölgesini besleyen hat üzerindeki selenoit vana değiştirildi.

Engin ARIK anıtı çevresindeki arızalı fıskiye yenisi ile değiştirildi.

6 03.09.2021 Bariyer ve Turnike Mustafa GÜLBUDAK

Hafta sonu yapılacak sınav için salonlara geçiş turnike kolları düşürülerek sürekli geçişe izin

verildi.

Doğu kampüs nizamiye personel giriş bariyer ayarı yapıldı.

Doğu ısı merkezi girişindeki bariyer kol arızası yapıldı.

K.Y.K. nizamiye ye takılacak olan turnikelerin yer keşfi yapıldı.

TalepTakip



Tarih 
PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

03.09.2021  Teknokent- Ziraat Fak. Yolu  çim biçimi devam ediyor.

 Üst geçit köprü çevresi  sol taraf 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. Kreş iç ve dış bahçe yabancı ot temizliği devam ediyor.

   Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.

 Hastane -Fen Edebiyat Fak. İç ve dış bahçe çim biçimi tamamlandı.

 Metal atölyesi çevresi yabani ağaçlar kesildi.

 Hastane arkası güneş enerci sistemleri metalleri traktör ile metal atölyesine taşındı.

 Çiçek serası kırık camlarının değişimi planlandı.
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TARİH İŞ MAHALİ VE TANIMI

03.09.2021 SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

3. ve 4. katlarda saten alçı sıva imalatları devam ediyor.

5. kat asansör söve imalatları devam ediyor.

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.

03.09.2021 SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Bodrum kat C Blokta alçı sıva imalata devam etmektedir.

F ve G Blok cephelerinde mantolama imalatı devam ediyor.

Zemin kat yemekhane mahalinde kırık seramik temizliği devam ediyor.

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.

03.09.2021 SDÜ KAPALI YÜZME HAVUZU CEPHE KAPLAMASI TADİLATI İŞİ

                                                                                                                                   İ. Hamdi ÖRMECİ

                                                                                                                         Yapı Denetim ve Kontrollük

                                                                                                                                    Şube Müdür Yet.
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