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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.

Çeşitli sebeplerden dolayı bozulan çim alanlarının yenilenmesi işleri tamamlandı.

Doğu otobüs duraklarına giden yolun orta refüjdeki mazıların budanması işlerine devam ediliyor.

Yeni oluşturulan ormanlık alanlarda ağaç diplerinde sulama havuzları yapımına başlandı.

Fidanlıktaki bitkilerin yabacı ot temizliği yapılıyor.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Bodrum kat alçı sıva imalatı devam ediyor.

1. kat duvar ve tavan boya imalatı yapılıyor.

ELEKTRİK

Bodrum kat yangın alarm dedektörleri montajı tesisat katı otomasyon ilave tesisatları yapılmaktadır.

MEKANİK

Medikal gaz tesisatı imalatı devam ediyor.

Yoğun bakım hasta yatak başı imalatları devam ediyor.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

C Blok kat geçişleri söve imalatları yapılıyor.

Asansör önleri eksik olan duvar imalatları yapılıyor.

Bodrum kat teknik servis (BD12a) kolon demir donatı imalatları devam ediliyor.

ELEKTRİK

Zemin kat elektrik tava imalatları devam etmektedir.

MEKANİK

Havalandırma tesisatı ve müşterek tesisat imalatları devam ediyor.

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ

Yükseltme perde imalatları yapılıyor.



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

Yangın kapıları ve turnikelerin siparişleri verilmiş

Yalvaç doğalgaz dönüşüm elektrik tesisatı yapılmaktadır.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

Giriş markiz üstü ahsap çatı shingle kaplaması bitti.

Aydınlatma tesisatı tadilatları yapılmaktadır.  

Yemek salonu yangın alarm tesisatı çekimi devam etmektedir.

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ

D blokta keçe ve üzerine 10 cm çakıl serimi yapılmaktadır.

E blok ve merdiven kovaları üzeri 4. kat su sürme yalıtımı imalatı yapılmaktadır.

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YANGIN ALGILAMA İŞİ

5. kat dedektör değişimlerine başlanılmıştır.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ana giriş kayar kapı arızası giderildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci girişinde bulunan arızalı 2 turnike ve engelli turnike arızası giderildi.

Fen Edebiyat Fakültesi turnike arızası giderildi.

Hukuk Fakültesi turnike arızası giderildi.

İlahiyat Fakültesi turnike arızası giderildi.

Diş Hekimliği Fakültesi personel giriş kapısı kartla açılır kilit sistem arızası giderildi.

Sıhhi Tesisat

Kütüphane alt kat wc deki kosva vana arızası tamir edildi.

Hastane yan tarafı yola duba montajına yardıma gidildi.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği musluk arızası giderildi.

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu 100'lük dengeleme tankı takıldı.

Metal Atölyesi İşleri

Fen Edebiyat Fakültesi pencere korkuluğu takıldı.

Tıp Fakültesi yanı yaya geçiti için panel çit söküldü.

Doğu Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü çay ocağı dolapları montajı yapıldı.

Telefon Santrali

Spor Bilimleri Fakültesi santralinde  bulunan santral sisteminden 4919 ve 8385 numaralı telefonların  karttaki yerleri gerekli işlemler  yapılarak 

değiştirilmiş olup  arıza giderilmiştir.

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.

Rektörlük santral sistemine bağlı (remote) çalışan dokuz (9) santralin sistemsel  kontrolleri yapıldı.

Kültür Merkezindeki 1033 numaralı telefon numarası aynı yerde başka bir odaya aktarıldı.



Marangozhane Atölyesi

Eczacılık Fakültesi yapılan dolaplar yerine teslim edildi.

Mühendislik Fakültesi dolap, sehpa yapımı tamamlandı, komidin imalatı devam ediyor.

İletişim Fakültesi dolapları tamamlandı ve komidin imalatı devam ediyor.

PVC Atölyesi

Yetem Alçıpan bölme yapımına başlanarak tamamlandı.

İnşaat İşleri

Hukuk Fakültesi'nde temizlik odası ve wc lerde derz işleri tamamlandı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde wclerde derz işleri tamamlandı.

Elektrik İşleri

Batı Spor Tesislerine elektrik hattı çekilip tesisatının döşenmesi işlemi yapıldı.

Doğu öğrenci girişi merdivenlerden iniş yerine 3 adet projektör çekim işi yapıldı.

Doğu öğrenci girişi dışarıda bulunan lambaların arızaları yapıldı.

Batı Spor Tesisleri elektrik direklerinin arızası yapıldı.

Batı güvenlik kulübesine kamera için internet kablosu çekildi.

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ameliyathane mimari tadilat projesi hazırlanıyor. 

Hastane Ek Bina ve Ana bina katlar arası Geçiş Tadilatları Projesi çalışmaları devam ediyor

Diş Hekimliği Çatı Tadilatı proje çizimi devam ediyor.

MEKSİS güncellemeleri yapıldı.

Kontrollük işlemlerine devam ediliyor.

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Proje ile ilgili çalışma yapıldı.

Diş Hekimliği Fakültesine gidildi. Fotoğraf çekimi yapılarak sunum oluşturuldu.

Fen Edebiyat Fakültesi Lab. Tadilatı projesine başlanıldı.

Fakültelerdeki kullanım alanları ile ilgili listeye üzerinde çalışma yapılıyor.


