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PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Batı  Dış İlşkiler, ARASMUS, Açık Anfi çevresi gül çapa ve yabancı ot temizliği devam ediyor.

Doğu Eğitim Fakültesi 15 Temmuz Camii çevresi 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.

Doğu Isı Merkezi Deposundan  hurda malzemeler traktör ile taşındı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

3. kat duvar boyası rutuş imalatları yapılmaktadır.

1. kat alçı sıva imalatı devam etmektedir.

2-13 teknik hacim mahallinde zemin karo döşemesi yapılmaktadır.

Oda köşelerindeki alçı hatalarının düzeltilmesi söylendi

ELEKTRİK

5. kat hasta odaları anahtar prizleri montajı devam etmektedir.

3. kat yangın alarm dedektörleri montajı devam ediyor. Asansör çağrı butonları montajı yapılmaktadır.

MEKANİK

Klima santrallerinin çıkış kanallarının saç kaplaması imalatlarına başlanıldı.

Medikal gaz tesisatı imalatı devam ediyor.

Bodrum kat mobil sistem kalorifer tesisatı imalatları devam ediyor.

Yoğun bakım hasta yatak başı imalatlarına başlanıldı.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

C Blok 2. katta asma tavan imalatı devam ediyor.

A Blok çatı teras su yalıtımı imalatı devam ediyor.

Kalıpçılar C Blok teras perde kalıbı söküm işlemi devam ediyor.

Arka cephe klinker tuğla kaplama derz çalışması devam ediyor.



Galeri çukuru iki tarafının etrafının OSB ile kapatılarak güvenlik önlemi alınması ve ön cephe (teraslar için) güvenlik önlemi alınması, çatı 

ışıklıklar için güvenlik önlemi alınması için yüklenici firma uyarılmıştır. (Temel etrafları ve galeri etrafına alınmış mevcut tedbirlere ilaveten)

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 devam ediyor.

SDÜ RADYOTERAPİ BİNASI ÇATI TADİLATI İŞİ

Hastane denetlemesi sebebiyle inşaat çalışması yoktur.

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

İnşaat imalatı yoktur.

Elektrik imalatı yoktur.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

İnşaat imalatı yoktur.

Elektrik imalatı yoktur.

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ

Teras izalasyon astarı uygulaması yapılmaktadır.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik İşleri

Batı Merkezi derslikler yanı ve arkası kopan dış aydınlatma kablosu tamiratı yapılıp yanar hale getirildi.

Batı Merkezi derslikler 3 ve 4 kat tuvaletlerdeki otomatik havluluk için elektrik hattı çekildi.

Fen Edebiyat Fakültesi karşısına taşınan seyyar kantin için elektrik çekildi.

Personel Daire Başkanlığı hizmet içi eğitim şubesinin lamba tamiratı yapıldı.

Hukuk Fakültesi ısı ölçerin elektrik hattı tamiratı yapıldı.

Telefon Santrali

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Uluslararası öğrenci ofisi ile ankestra arasındaki arızalı bağlantı hatları yenilenmiştir.

Mühendislik Fakültesi'nin Rektörlükte bulunan santral sisteminden telefon numaralarının karttaki yerleri değiştirilmek suretiyle arızalar 

giderilmiştir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'ndaki hatlar kontrol edildi. RJ11 ve RJ9 soket temassızlığı sorunları giderildi.

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.

Çim Sulama

Güleç kafe çim sulama sistemleri kapatıldı.

Mühendislik Fakültesi arkası çim sulama sistemleri kapatıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci girişi çim sulama sistemleri kapatıldı.

Klima İşleri

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gelen yazıya istinaden Havalandırma sistemi filtre kontrolü yapıldı. Çatlak olan 3 tane 

kayış değiştirildi.

Metal Atölyesi İşleri

Botanik Park çevresi tel boyu tamirat yapıldı.

Park Ve Bahçeler Şube Müdürlüğü çim makinesi tamiratı yapıldı.

PVC Atölyesi İşleri

Güzel Sanatlar Fakültesi pvc tamiratı yapıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi pencere tamiratı yapıldı.

Atatürk Spor Salonu cam değiştirildi.

Boya İşleri

Isparta Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunda 111-112 nolu öğretim görevlisi odalarının boya badana işi yapılmıştır.

İnşaat İşleri

Tıp Fakültesi Dekanlığı laboratuvarda bulunan tezgah üstüne  fayans yapılmıştır.

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 hazırlanarak, elektrik ve mekanik proje çalışılmak üzere teslim edildi.

Spor Tesisleri Binası Proje Revizyonu devam ediyor.

Kadın Doğum Hastane inşaatı çevresinden, peyzaj proje çalışması için kotlar alındı.


