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PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Batı Rektörlük önü gül parseli çevresi peyzaj taşları altına naylon döşeme, çapa ve yabancı ot temizliği devam ediyor.

Doğu Fen Edebiyat Fak. Sağlık Bilimleri Fak. 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  bir  tanker ile devam ediyor.

JCB + Hidromek iş makinesi  Bakım Onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalışıyor. 

Yeni ağaçlandırma sahalarındaki kırılan ahşap fidan kazıkları yenileniyor.

Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.

Sera içi fidan sulaması yapıldı. Gül ve lavanta- biberiye fidesi  dikimi devam ediyor.

Kütüphane kuzey cephe çim biçimi tamamlandı.

Spor Bilimleri Fak. Yüzme Havuzu çevresi çim biçimi devam ediyor.

Doğu Çiftlik Gübresi depolama devam ediyor.  Hidromek İş Makinesi gübre depolama yerinde çalışıyor.

Doğu  Çiftçi Eğitim Merkezi-Sucul Canlılar Müzesi çevresi çim biçimi tamamlandı.

Doğu Fen Edebiyat Fak. İç ve dış bahçe çim biçimi tamamlandı.

19 Mayıs Tören alını kantin önünde kırılmış piknik masası marangozhaneye taşındı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Zemin kat duvar boyası imalatları devam ediyor.

ELEKTRİK

3. 4. ve 5. kat hasta odaları anahtar prizleri montajı devam etmektedir.

Yoğun bakım hasta başı üniteleri montajı devam etmektedir.

3. 4. ve 5. kat koridor exıt montajları devam etmektedir.

Otomatik kapı montajları yapılıyor.

MEKANİK

Klima santrallerinin çıkış kanallarının saç kaplaması imalatları devam ediyor.

Medikal gaz tesisatı imalatı devam ediyor.

Bodrum kat mobil sistem kalorifer tesisatı imalatları devam ediyor.

Yoğun bakım hasta yatak başı imalatları devam ediyor.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Zemin öğrenci yemekhanesinde denizlik yapımı devam ediyor.

C Blok 1. katta asma tavan imalatı devam ediyor.

Demir ve kalıp imalatı teras 1 perde duvarında devam ediyor.



2. kat A blok teras su yalıtım imalatı devam ediyor.

C ve G Blok kuzey cephede iskele kurulma işlemi devam ediyor.

ELEKTRİK

Zemin kat elektrik tava imalatları devam etmektedir.

MEKANİK

Galeri içerisindeki ısıtma tesisatı borularının kaynak imalatları devam ediyor.

Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.

Yangın dolaplarının borulama tesisatları devam etmektedir.

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ

Asansör kuyu imalatları yapılıyor.

SDÜ RADYOTERAPİ BİNASI ÇATI TADİLATI İŞİ

Firma Geçici Kabul yapılması için dilekçe verdi 19.10.2021 tarihinde Geçici Kabulü yapılacak.

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

Doğalgaz tesisat işi devam ediyor.

Elektrik imalatı yoktur.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

Çatı aktarımı ve oluk yenilemesi yapılıyor.

Otel katı arıza bakımları devam etmektedir

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ

C ve E bloklarda izolasyon öncesi temizlik yapılmaktadır.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

İlahiyat Fakültesi personel otopark bariyer, data ve anten ayarı kontrol edildi.

Rektörlük otopark bariyerinin kırılan kolu yenisi ile değiştirildi.

Mühendislik Fakültesi E10 giriş kartlı kapı damak arızası giderildi.

Teknoloji Fakültesi E14 turnike geçiş röle arızası giderildi.

İlahiyat Fakültesi menza nizamiye bariyer kol tamiratı yapıldı.

Doğu ısı merkezi kayar kapı arızası giderildi.

Elektrik İşleri

ISUBU Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu önü trafik kazası sonucu çarpılan aydınlatma direğindeki sokak armatürü tamiratı yapıldı.

Teknokent Koordinatörlüğündeki bozuk olan lambalar değiştirildi.

Yaşam Merkezi AVM'de bulunan Kariyer Merkezi'ne ait bölümlere elektrik sayacı takıldı.



Hukuk Fakültesi 133 nolu tuvalete elektrik prizi hattı çekildi.

Sıhhi Tesisat

Mühendislik Fakültes E13 WC tıkanıklığı giderildi.

KYK yurdu rögar tamiratları yapılıyor.

Batı merkezi derslikler KYK içindeki hatta yeni hat çekildi.

Metal Atölyesi İşleri

Hurdalık yolu tarafı büyük kapı tamir edildi.

Hurdalık kum boşaltma alanına giriş çıkış için kapı açıldı.

Çim Sulama

Hukuk Fakültesi otopark 90'lık patlak boru tamiratı yapıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altı otopark 90'lık patlak boru tamiratı yapıldı.

Telefon Santrali

Eğitim Fak.  santralinde  bulunan santral sisteminden 4531 numaralı telefonun  karttaki yeri  gerekli işlemler  yapılarak değiştirilmiş olup  arıza 

giderilmiştir.

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.

Rektörlük santraline bağlı  çalışan İlahiyat Fakültesi santralinde fiber optik kablo arızası tespit edildi.

Klima İşleri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi soğutma grubu (Chiller) borularda kalan sular boşaltılarak yazlık moda çevrildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Dekan Yardımcısının odasında bulunan klima kontrol edilerek motor arızası olduğu tespit edilerek işlem 

yapılamadı.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü klima iç ünite yer değişikliği yapıldı, klima motoru arızalı olduğu için klima devreye 

alınamadı.

PVC Atölyesi

Konuk Evi Pvc tamiratı yapıldı.

Marangozhane Atölyesi

Batı yerleşkesi Merkezi derslikler 31 adet masa yapımı tamamlandı.

Kütüphane kapı kilidi değiştirildi. 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü tuvalet kapı menteşesi değiştirildi.

İnşaat İşleri

Batı kampüsünde  KYK girişinde logar tamiratı yapıldı.

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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

YETEM e seperatör çalışması devam ediyor.

Spor Tesisleri Binası 2. Etap Mimari Proje çalışmaları başladı.

Devam eden Yemekhane İkmal İnşaatı işindeki tadilatların çizimi devam ediyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi oda ihtiyacı için etüt çalışması yapıldı.

Diş Hekimliği Güvenlik filesi için teknik şartname hazırlandı. Fiyat araştırması yapıldı.

Merkezi Derslikler binasında SDÜ Araş. Ve Uyg. Hastanesine tahsis edilen arşiv odalarında etüt çalışması yapılarak, projesi çizildi. Yapımı için 

Bakım Onarım Şube müdürlüğümüze gönderildi.



Merkezi Derslikler binasının genel istekleriyle ilgili etüt çalışması yapıldı.

SDÜ Futbol Sahalarının Tadilatı işinin Asbuilt projeleri arşiv birimine teslim edildi.

Hastane tarafındaki otobüs durağında otobüsün manevra alanını kolaylaştırıcı düzenleme yapmak için alana gidilip, etüt çalışması yapıldı.


