
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(15.08.2022-19.08.2022) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Meksis güncellemeleri devam ediyor.   

Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.     

Üniversitemize ait binaların Yapı Yaklaşık Birim Maliyet çalışmaları devam ediyor.     

Yemekhane İkmal İnşaatı Revize Proje çalışmaları devam ediyor.     

Spor Tesisi Binası çevre düzenlemesi için proje çizimi devam ediyor.   

Teknokent C Blok proje incelemeleri devam ediyor.    

Kız Öğrenci Yurdu mimari proje incelemeleri tamamlandı.    

Su depoları röleve ve çizim işlemleri devam ediyor.      

Gelendost MYO binası projesi incelenerek ISUBÜ ye mail atıldı.    

Hastane Binası Tadilatı için toplantı yapılıp, yer incelemesi yapıldı. 

İİBF iç bahçede röleve alındı. 

FEF Psikoloji Bölümü sınıfların bölünmesi işi için projeler tamamlandı. 

Tenis Kortu Binasının yağmur iniş boruları ve olukları ölçüsü alındı. 

 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

Tasfiye işlemleri devam ediyor. 

SDÜ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ TADİLATI İLE SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA 

DEPO YAPILMASI İŞİ 

Depo inşaatı için tesviye işleri devam ediyor. 

 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Tankerle sulamalar, hava şartlarının uygunluğuna göre devam edildi. 

Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınmasına 

devam edildi. 

Çim makinalarının günlük bakım onarımları atölyemizde yapılıyor. 

Batı Yerleşkesinde çim biçimine devam edildi. 

Doğu Yerleşkesinde elle yabancı ot mücadelesine devam edildi. 



Güllerde solmuş ve kurumuş çiçeklerin kesme işine devam edildi. 

Kampüs içinde çit bitkileri, çalılar ve mazılarda motorlu testere ile budama işlemine devam edildi. 

Batı Yerleşkesinde tırpanlı çim biçme aletleriyle yabancı ot mücadelesine devam edildi. 

Doğu-Batı Yerleşkesinde güllerin ilaçlanması tamamlandı. 

3 adet orman piknik masası Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik arka bahçeye gönderildi. 

Diş Hekimliği Fakültesi önündeki kurumuş çiçek saksıları toplandı. 

Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İktisat Fakültesi çevresi yabancı ot temizliği devam ediyor. 

İş Makinesi Bakım Onarım çalışmaları için gönderildi. 

Hukuk Fakültesi çevresi mazı biçimi ve şekillendirilmesi yapılıyor. 

Rektörlük Binası ve çevresi gül budaması çalışmaları devam ediyor. 

 

 

 


