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PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Batı giriş, Batı Camii, Taş Kafe çevresi gül çapa ve yabancı ot temizliği devam ediyor.

Hastane çevresi ve orta refüj, 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.

Eğitim Fak.15 Temmuz Camii çevresi çim biçimi devam ediyor.

Kiralık İş Makinesi ile çöp deponi alanı tesviye çalışması devam ediyor.

Batı spor Merkezi ahşap hurdaları marangozhaneye traktör ile taşındı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

5. kat duvar boyası imalatları yapılmaktadır.

1. kat alçı sıva imalatı devam etmektedir.

Zemin kat kapı kasası boya imalatı devam ediyor.

Asansör söve hatalarının giderilmesi söylendi.

Şantiye sahasında ve içinde iş güvenliği önlemleri gözden geçirilerek arttırılması söylendi.

ELEKTRİK

5. kat hasta odaları hemşire çağrı panelleri koridor aydınlatma armatürleri takılıyor.

Otomasyon panoları montajı devam etmektedir. 5. kat yangın alarm dedektörleri montajına başlanmıştır.

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.

Bodrum kat kalorifer tesisatı imalatlarına başlanılmıştır.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

C Blok 2. kat asma tavan imalatı devam ediyor.

A Blok çatı terasta su yalıtımı için astar çekim işine devam ediyor.

Kalıpçılar galeri yan perde kalıbı imalatına devam ediyor.



Arka cephe D blok klinker tuğla kaplama rutuşları devam ediyor.

ELEKTRİK

Elektrik imalatı yoktur.

MEKANİK

Galeri içerisindeki ısıtma tesisatı borularının kaynak imalatları devam ediyor.

Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.

Bina içerisindeki yangın dolaplarının yerleri belirlenip borulama tesisatlarına başlanılmıştır.

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ

Temel kazısı yapılıyor.

SDÜ RADYOTERAPİ BİNASI ÇATI TADİLATI İŞİ

Hastane denetlemesi sebebiyle inşaat çalışması yoktur.

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

Doğalgaz çalışması yapılıyor.

Elektrik imalatı yoktur.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

İnşaat imalatı yoktur.

Elektrik imalatı yoktur.

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ

Teras eski izalasyon malzemesi söküm (temizleme) yapılmaktadır.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik İşleri

Toki çalışmalarından dolayı kopan Teknokent Koordinatörlüğü binasını besleyen yüksek gerilim kablosu yüksek gerilim sigortası değiştirildi.

Doğu Yerleşkesi Merkez Dersliklerde yeni yapılacak sistem odası tavanındaki elektrik hattı söküldü.

Telefon Santrali

Eğitim Fakültesinde Bulunan santral sisteminde kart arızalanmıştır. Arızalı kart sökülüp yenisi takılmak suretiyle sorun giderilmiştir.

Hukuk Fakültesinde talepte bulunulan ofise paralel telefon bağlantısı tahsis edilmiştir.

Çalışma ofisleri değişen personellerin numara ve isimleri 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 Başkanlığı'na sistemden Santral ve Telefon 

numaraları konusunda destek verilmeye devam edildi.

Sıhhi Tesisat İşleri

Fen Edebiyat Fakültesi fotoselli bataryalar takıldı.

Demiralay Konağı mermer altına su hattı çekildi.

Batı yerleşkesinde bulunan binalardaki basınçsız su sıkıntısı araştırıldı sorun bulunup giderildi.



Çim Sulama

Çocuk kreşi sulama sistemleri kapatıldı.

Tenis kortlar sulama sistemleri kapatıldı.

Eğitim Fakültesi  1 adet fıskiye değiştirildi.

15 Temmuz Şehitler Anıtı sulama sistemleri kapatıldı.

Hukuk Fakültesi 1 adet fıskiye değiştirildi.

Batı yemekhanesi 50'lik patlak boru tamiratı yapıldı.

Metal Atölyesi İşleri

Kuvaterner  laboratuvarı balkonunun  önüne yapılan kapı montajı tamamlandı.

Batı yerleşkesi merkezi derslikler yangın çıkış kapısı  panik bar kolu takıldı.

PVC Atölyesi İşleri

Merkezi derslikler arkası eski otobüs bileti  satış yeri yıkıldı.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bozuk olan pencerelerin tamiri yapıldı.

Boya İşleri

Fen Edebiyat Fakültesi 128 numaralı Dr. Halil GÜRBÜZ YÜCEL Laboratuvarının bakımı ve boya badana işleri tamamlanmıştır.

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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

YETEM e seperatör çalışması devam ediyor.

Yabancı Diller YO na oda bölmesi revizyon projesi devam ediyor.

Spor Tesisleri Binası Proje Revizyonu devam ediyor.

SDÜ Engelli Erişimi 2. Etap ihalesi için proje ve yaklaşık maliyet ekap a yüklenmesi için İdari Mali İşler şube müdürlüğüne teslim edildi.

SDÜ Futbol Sahası etrafının Panel Çit ile Çevrilmesi işi proje ve yaklaşık maliyeti ekap a yüklenmek üzere İdari Mali İşler Şube Müdürlüğüne 

teslim edildi.


