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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.

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 devam ediliyor.

Batı yemekhane arkası köprü yamaçlarına yabancı ot temizliği tamamlandı.

Çeşitli sebeplerden dolayı bozulan çim alanlarının yenilenmesi işlerine 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.

5,4 ve 3. katlarda 3-45/3-46 ve 3-53 mahallerinde tezgahlar montaj yapılmıştır.

5,4 ve 3. katlarda yangın kapısı montajı yapılıyor.

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

A blok teras katta su yalıtımı imalatı devam ediyor. (Kat-4)

Zemin kat G blok asma tavan imalatı devam ediyor.

Bodrum kat teknik servis (BD12a) mahali kolon kalıp imalatı devam ediyor.

C blok sol yan cephe 8 cm taşyünü yalıtımına sıva imaltı devam ediyor.

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 blokda keçe ve üzerine 10 cm çakıl serimi yapılmaktadır.

D  blokda keçe serimi yapılmaktadır.

E blok ve merdiven kovaları üzeri 2. kat su sürme yalıtımı imalatı yapılmaktadır.

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

Diş Hekimliği Fakültesi akademi otopark bariyer bakımı yapıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi otopark bariyer bakımı yapıldı.

Tıp Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi arasında bulunan bariyer arızası giderildi.

Mühendislik Fakültesi E1-E4 turnike arızası giderildi.

Sıhhi Tesisat

Mühendislik Fakültesi E1 bloğu 1. kat bayan wc musluk arızası ve E1 3.kat personel wc klozet arızası giderildi.

Ulaştırma birimi seyyar pompa arızası giderildi.

Batı merkezi derslikler wc'lere kağıtlık ve sabunluk takımına devam edildi.

Taş Kafe wc'lerin giderleri tekrar sökülüp yeni pimaş döşeme işlemine başlandı.

Metal Atölyesi İşleri

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü pencere parmaklığı yapıldı.

Kütüphane ahşap dolapları için kilit aparatı yapıldı.

Telefon Santrali

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 1909 numaralı telefonu Rektörlük de bulunan santral sisteminden karttaki yeri gerekli işlemler yapılarak 

değiştirilmek suretiyle arıza giderilmiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına Rektörlük de bulunan santral sisteminden 1842 numaralı telefon tahsis edilmiş olup gerekli işlemler 

yapılarak kullanıma açılmıştır.



Rektörlük santral sistemine 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 yapımı devam ediyor.

Mühendislik Fakültesi dolap, sehpa ve komidin yapımı devam ediyor.

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ahşap oturak ve masaları boya işlemi devam ediyor.

PVC Atölyesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı doğu server odası pvc doğruma yapılıyor.

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ameliyathane mimari tadilat projesi hazırlanıyor. 

E-10 Blok Gıda Laboratuvarında yerinde inceleme yapıldı.

Diş Hekimliği Çatı Tadilatı proje çizimi

SDÜ Sivil Havacılık Yüksekokulu Binasının Kesin Kabulü yapıldı.

Spor Tesisi İnşaatının yerinde  Kontrol ve denetimleri yapıldı.

Fen edebiyat Fakültesi laboratuvar tadilatı keşfi yapıldı.

Diş Hekimliği Çatı Tadilatı ile ilgili fotoğraf seçimi ve çıktıları alındı.


