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PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Rektörlük-Mühendislik-Doğu Cami-Taş Kafe çevresi çim biçimi devam ediyor.

İİBF çevresi gül çapası, yabancı ot temizliği devam ediyor.

Rektörlük-Mühendislik çevresi yabani ot temizliği ve mazı, süs bitkileri şekil budaması devan 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  iş makinesi  Bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalışıyor. 

Yeni ağaçlandıma sahalarındaki kırılan ahşam fidan kazıkları yenileniyor.

Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.

Sabancı Öğrenci Yurdu - Öğrenci Kulüpleri çevresi çim biçimi tamamlandı.

İlahiyat Fak.- Eczacılık Fak. Çevresi bordör kenarları misineli tırpan ile ot temizliği devam ediyor. 

Arılalı 5 adet çim makinesi Isp.Belediyesi Park Bah.Müdürlüğü Bakım atolyesinde tamir edildi. 

Deney Hayvanları- Doğu Isı Merkezi - Morfoloji, gül çapası ve yabancı ot temizliği tamamlandı.

Açık alan güvenlik kameralarının görüşünü engelleyen ağaç dallarının budaması yapıldı.

Lojmanlar bölgesi yeni fidanlık tesisi, fidan çukuru kazımı devam ediyor.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

5. kat kapı kasa boyası uygulaması yapılmaktadır.

3. kat alçı imalatları devam ediyor.

Zemin kat asansör mermer söve imalatı yapılmaktadır.

ELEKTRİK

Hemşire çağrı paneli kasaları montajı yapılmaktadır.

İnternet ve telefon hatları alınacak noktalar tespit edilmiştir.

MEKANİK

Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.

Paslanmaz çelik havalandırma kanalı ile klima santrali bağlantı parçaları yapılıyor.  

Havalandırma menfez montajı imalatları devam ediyor.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

D Blok ve E Blok cephesinde klinkır tuğla kaplaması için kanallı XPS uygulaması devam ediyor.

B Blok zemin kat Z-A-C teras temel hafriyat çalışması yapılıyor.

Bodrum kat mal kabul mahali  B-F-12 cephesinde file ve sıra imalatı devam ediyor.

Bodrum kat B-E-13 mahalinde alçı sıva imalatları devam ediyor.



Çatı teras eğim betonunda bazı bölgelerde su birikintileri olduğu tespit edilmiş ve yüklenici uyarılmıştır.

B-F-08, B-E-10, B-F-11 mahalinde alçı sıva imalatı devam ediyor.

F Blok kuzey cephesinde taşyünü üzeri sıva imalatı devam ediyor. 

ELEKTRİK

Zemin kat bulaşık makineleri besleme kablosu için boş borulama tesisatı yapılmaktadır.

MEKANİK

Galeri içerisindeki ısıtma tesisatı borularının kaynak imalatları devam ediyor.

Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.

SDÜ RADYOTERAPİ BİNASI ÇATI TADİLATI İŞİ

Bombe yapmış ve bozulmuş olan karolar sökülerek yerine beton döküldü.

İdare binası üstü sökülen poliüre artıklarının temizliği yapılıyor.

Tabliye ile parepet birleşim yerlerine pah yapılıyor.

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

İmalat yoktur.

Kütüphane çalışma odaları havalandırma işi tamamlandı.

Yetem Su hattı çekilmesi işi tamamlandı.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Atatürk spor salonu A kapısı turnike sistem arızası yapıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Turnike okuyucu arızası yapıldı ve ilave aparatları takıldı.

Batı Öğrenci turnike sinyalizasyon arızası yapıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3.kat engelli wc su kaçıran ana giriş borusu tamir edildi.

Mühendislik Fakültesi E14 etrafındaki çimde arızalanan fiskiyeler değiştirildi.

Yetem çim sulamayı besleyen hat üzerindeki pil değiştirildi.

Kampüs içindeki yeşil alanlar rutin şekilde kontrol edildi.

Sıhhi Tesisat Çim Sulama

Teknokent ve Botanik Parkı besleyen su hattı üzerindeki filtreler temizlendi.

Teknokent arkasında kazan dairesine giren, tıkanan su hattı kazılıp boru çapı büyültülerek yenisi ile değiştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3.kat engelli wc su kaçıran ana giriş borusu tamir edildi.

Mühendislik Fakültesi E14 etrafındaki çimde arızalanan fiskiyeler değiştirildi.

Yetem çim sulamayı besleyen hat üzerindeki pil değiştirildi.

Kampüs içindeki yeşil alanlar rutin şekilde kontrol edildi.

Telefon Santrali

Odaları değişen personellerin numaralarını santral programında güncellendi.

Santralin günlük rutin işleri yapıldı.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından Nurdan FİLİK'e 1640 numaralı telefon bağlanmıştır.



İnşaat İşleri

Eğitim Fakültesinde zemin katta boşaltılan 3 adet deponun ve koridorun duvarlarındaki sıva dökülmeleri tamir ve sıva işleri tamamlandı.

Elektrik İşleri

15 Temmuz Meydanı, tenis kortları ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önü panik butonu kamerası atan sigortaları tamir edildi.

TR1 trafo merkezinden TR6 trafo merkezi yüksek gerilim kesicisi açmış, açan kesici kapatıldı.

Rektörlük katı atmış olan sigortanın arızası yapıldı.

İletişim Fakültesi koridorlarda ve sınıflarda yanmayan lambalar ve çalışmayan prizler tamir edildi.

Kütüphane yanı çalışma odalarına takılan fana trimpot tesisatı çekilerek bağlandı.

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EBYS üzerinden ve fiziki olarak gelen evrakların kayıtları yapılarak, havalesi yapılanların ilgili birimlere iletimi gerçekleştirildi, giden evrak olarak 

kaydedilen evraklar birimlere teslim edildi. Birimlerce düzenlenen evrakların fiziki olarak posta ile gönderilmek üzere yazı işlerine teslim edildi. 

Ödeme evrakları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ulaştırıldı.

Gelen Malzemelerin Giriş Kayıtları yapıldı.Tüketime yönelik malzemelerin çıkış kayıtları yapıldı.

Doğrudan Temin ile Yapılan Ödemelerle ilgili EKAPtan sonuç işlemleri yapıldı 

Ödemelerin Bilgisayar Kayıtları yapılarak ödenek durum tablolarının güncellenmesi yapıldı 

İzne giden Personelin izin kayıtları ve Raporlu Personelin kayıtları sisteme girildi.

Ücretsiz izinden dönen Mühendis Nurdan FİLİK'in HİTAP işlemleri ve özlük işlemleri ile yapıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi Kesinleşen İhale Kararları EKAP 

üzerinden gönderilmiştir.

SDÜ Konukevi Tadilatı İşi kontrollük görevlendirme yazısı yazıldı.

SDÜ Yenilikçi Teknolojiler Araştırma Uygulama Merkezi Binası Tadilatı İşi  kontrollük görevlendirme yazısı yazıldı.

SDÜ Kapalı Yüzme Havuzu Cephe Kaplama İşi EKAP üzerinden sonuç formu gönderilmiştir.

SDÜ Radyoterapi Çatı Tadilatı İşi EKAP üzerinden sonuç formu gönderilmiştir.

SDÜ Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO ve Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Bina Tadilatları ile Doğalgaz Dönüşümü İşi  EKAP üzerinden sonuç 

formu gönderilmiştir.

SDÜ Futbol Sahaları Tadilatı İşi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenek tertip değişikliği ile ilgili yazı yazıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşine ait Karar Pulu Bedeli ile ilgili 

Ekonomik açıdan birinci teklif sahibi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı yazıldı.


