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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.

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, gül, lavanta ve selvi çeşitleri, biberiye fidesi dikimi devam ediyor.

İş makineleri ve traktörlerin periyodik kışlık bakımları devam ediyor.

Köprüden doğu yerleşkesine geçiş bölgesinde, inşaatı devam eden yemekhanenin alt tarafında tek sıra ağaçlıklı bölgede ve güllerde yabancı ot 

temizleme ve ağaç hereklerinin yenileme işleri tamamlandı.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkalığından batı su deposuna kadar devam eden yolda sağlı-sollu tırpanla ot temizliğine devam ediliyor.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkalığı oto parkı,  batı su deposuna kadar devam eden yolda sağlı-sollu ve KİMER etrafında yollara sarkan ve 

kameraları kapatan ağaç ve sarmaşıkların budama işlerine başlandı.

Batı yemekhane arkası köprü yamaçlarına yabancı ot temizliğine 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.

1. kat duvar ve tavan astar imalatı devam ediyor.

ELEKTRİK

1 kat aydınlatma armatürleri  montajları devam ediyor.

MEKANİK

Medikal gaz tesisatı imalatı devam ediyor.

Yoğun bakım hasta yatak başı imalatları devam ediyor.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

C blok kuzey cephede mineral sıva uygulaması devam ediyor.

Zemin kat G blokta asma tavan imalatı devam ediyor.

Bodrum kat teknik servis (B-D-12a) mahali kolon kalıp imalatı devam ediyor.(teras-5)

Elektrik zemin kat tava imalatı devam ediyor.

C blokta yer alan kat silmeleri (söveler) için boya seçimi yapıldı.

ELEKTRİK

Zemin kat elektrik tava imalatları devam etmektedir.

MEKANİK

Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.

Yangın dolaplarının borulama tesisatları devam etmektedir.



SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ

Temel demir imalatları devam ediyor.

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

İnşaat İmalatı yoktur.

Elektrik imalatı yoktur.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

Giriş markiz üstü ahsap çatı shingle kaplaması yapılıyor.

Yangın alarm tesisatı besleme kabloları montajı +kamera kabloları demontaj ve montajı devam ediyor.

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ

A,B,C ve D  bloklarda su yalıtımı imalatları tamamlandı. E Blok devam ediyor.

A,B,C ve D  bloklarda drenaj levhası ve XPS imalatları tamamlandı.

Çevre temizliği yapılıyor.

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YANGIN ALGILAMA İŞİ

Poliklinikler 1-2 kat yangın alarm tesisatı ilaveleri yapılıyor.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Sağlık Bilimleri Fakültesi engelli turnike arızası giderildi.

Batı nizamiye misafir giriş bariyer aynasına araç çarması sonucu ayna ayarı bozulmuş olup yeniden konumlandırılarak arıza giderildi.

Atatürk kapalı spor salonu seyirci girişi engelli turnike arızası giderildi.

Eğitim Fakültesi engelli turnike arızası giderildi.

YETEM B BLOK şifreli kapı arızası giderildi.

Klima İşleri

Fen Edebiyat Fakültesi seminer odasında bulunan Mitsubishi Klima dekan yardımcı odasına taşındı.

Eski sütbar binasına İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'ndan alınan klimanın montajı yapıldı.

İnşaat İşleri

Ertokuş derslikleri giriş otoparkdaki yıkılan bordürlerin tamiratları tamamlandı.

Sıhhi Tesisat

Diş Hekimliği Fakültesi alt kat öğrenci wc tıkanıklığı giderildi.

Yemekhane hattı rögar tıkanıklığı giderildi.

Rektörlük Koordinatörlük kalorifer vanası arızası giderildi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kalorifer vanası arızası giderildi.

Batı derslikler wc'lerdeki kağıtlık ve sabunluk takılmaya devam edildi.

Metal Atölyesi İşleri



Hastane altındaki doğalgaz vanalarının korunması için çevresi tel örgü yapıldı.

Telefon Santrali

Mühendislik Fakültesi Rektörlük'de bulunan santral sisteminden 1615 numaralı telefonun  karttaki yeri gerekli işlemler yapılarak değiştirilmek 

suretiyle arıza giderilmiştir. Ayrıca 1026 numaralı sayısal telefonun numarası 1613 olarak değiştirilmiştir.

Hukuk Fakültesi santralinde çalışan 0051 numaralı analog telefonun çalıştığı 32'lik kart değiştirilmek suretiyle arıza giderilmiştir.

Mühendislik Fakültesi 1803 numaralı telefon laboratuvarda gerekli işlemler yapılarak başka bir odaya aktarılmıştır.

Rektörlük santraline bağlı (remote) çalışan dokuz (9) santralin sistemsel 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

Eczacılık Fakültesi dolapları imalatı devam ediyor.

Mühendislik Fakültesi dolap, sehpa ve komidin imalatı devam ediyor.

İletişim Fakültesi dolap ve komidin imalatı devam ediyor.

Eğirdir Sağlık Meslek Yüksekokulu ahşap oturak ve masaları zımparalanma işlemi tamamlanarak boyası yapılmaktadır.

Elektrik İşleri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi otopark aydınlatması lambaları tamir edildi.

YETEM Binasında atan kaçak akım değişti, fankoil arızası gerekli servise bildirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi projeksiyon cihazları için kablo çekildi.

Sürekli Eğitim Merkezi tuvalet lambaları tamiratı yapıldı.

Doğu ve Batı yerleşkesini birleştiren köprü üzerindeki güvenlik kulübesinin elektrikleri söküldü.

PVC Atölyesi

Mühendislik Fakültesi pvc doğrama montajı devam ediyor.

Boya İşleri

Rektörlük binasında Rektörlük katında bulunan Sayıştay odasının boyanması tamamlandı.

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ameliyathane mimari tadilat projesi hazırlanıyor. 

E-10 Blok Gıda Laboratuvarında yerinde inceleme yapıldı.

Diş Hekimliği Çatı Tadilatı proje ve fotoğraf sunum hazırlıkları yapıldı.


