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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.

Yeni oluşturulan ormanlık alanlarda ağaç diplerinde  yabancı ot temizliği ve sulama havuzları yapımına devam ediliyor.

Batı camii otoparkında ağaç budama çalışmaları tamamlandı.

Köprü-Kreş yolu çevresinde ağaç budama işlerine başlandı.

Tıp Fakültesi Hastahanesinde iş makinesı ile malzeme indirimi yapıldı.

Kreş altı elektrik tesisatı için kazı yapıldı.

Merkezi Derslikler doğu girişi önünde işi makinası ile kablo işlemi yapıldı.

Hercai menekşe kasalarının sera içine taşınması yapıldı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Bodrum kat alçı sıva imalatı devam ediyor.A6:A26

ELEKTRİK

Tesisat kat aydınlatma armatürleri montajı yapılmaktadır.

MEKANİK

Klima santralleri ısıtma-soğutma borulama hattı imalatları devam ediyor.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

C Blok ZC-11 mahalinde asma tavan imalatı devam ediyor.

C Blok kuzey cephede (sol yan cephe) kat geçişlerindeki sövelere mineral sıva imalatı yapılıyor.

C Blok dış arka cephede 1. kat boya imalatı devam ediyor.

ELEKTRİK

Elektrik imalatı yoktur.

MEKANİK

Havalandırma tesisatı ve müşterek tesisat imalatları devam ediyor.

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ

Yükseltme perde dolgu yapımına başlanıldı.



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

İnşaat imalatı yoktur.

Yalvaç doğalgaz dönüşüm elektrik tesisatı tamamlanmıştır.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

Bay ve bayan WC ler borulama işlemi bitti.

Aydınlatma tesisatı tadilatları yapılmaktadır.  

Tüm bina eski kamera kabloları demontaj edilmiştir.

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ

İmalat yoktur.

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YANGIN ALGILAMA İŞİ

2. ve 3. kat dedektör değişimleri devam etmektedir.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Batı nizamiye personel bariyeri aktifleştirildi.

Doğu nizamiye eski bariyer kolunun onarımı yapılarak bariyer kolu takıldı.

Mimarlık Fakültesi 3 adet turnike arızası giderildi.

Sıhhi Tesisat

Sağlık Bilimleri Fakültesi bodrum kat erkek wc pisuvar arızası giderildi.

Marangozhane taharet musluğu arızası giderildi.

Batı cami erkek wc musluk arızası giderildi.

Tıp Fakültesi sınav koordinatörlüğü kosva vana arızası giderildi.

Metal Atölyesi İşleri

Batı yerleşkesi hayvan hastanesi kapı montajı yapıldı.

Mühendislik Fakültesi çöp kovası tamiratı yapıldı. 

Telefon Santrali

Hukuk Fakültesi santralinde  bulunan santral sisteminden 0013 numaralı telefonun analog karttaki yeri gerekli işlemler  yapılarak dijital sistemdeki 

karta aktarılmıştır.

Rektörlük santralinde başka yere aktarılan (boşa çıkan) lokal prensibal bağlantı camperleri söküldü.

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.

Çalışma ofisleri değişen personellerin numara ve isimleri santral programında güncellendi.

Marangozhane Atölyesi

Mühendislik Fakültesi Gıda Bölümü laboratuvar dolapları imalatı devam ediyor.

Yabancı Diller Yüksekokulu'na 4 adet kapı ve kasaları imalatına başlandı.



Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'ne 1 adet masa montajı ve 1 adet kapı tamiri yapıldı.

PVC Atölyesi

Batı Yerleşkesi ve Doğu yerleşkesi güvenlik kulübeleri kapı tamiratı yapıldı.

Doğu yerleşkesi cami kapı tamiratı yapıldı.

Klima İşleri

09.11.2021 tarihinde YETEM'den gelen Fancoil arızasına istinaden yapılan kontroller sonucunda fancoiller sıcak hava üflemekte odalarda 

koridorda  hava sirkülasyonu olduğundan yeterli derecede ısınmamaktadır.

03.11.2021 tarihinde Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (SUDUM) gelen yazıya istinaden 16077 nolu odada yer alan fancoilin 

yapılan kontroller sonucunda herhangi bir arızaya rastlanmamıştır. Oda da yer alan fancoilin filtre temizliği yapılmıştır.

Elektrik İşleri

Güzel Sanatlar Fakültesi binası 1. katta bulunan Ortak Atölye III ve diğer odalarda  projeksiyon cihazı için hat döşenmesi (3 Adet) yapıldı.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın sıfır kattaki cilt atölyesi ve personel odalarının bulunduğu koridora internet kablosu çekilmesi 

yapıldı.

Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü'nün ledlerinin tamiri yapıldı.

Kariyer Merkezi'nin yanındaki trafodan aydınlatma direklerine yeniden hat çekildi.

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ameliyathane mimari tadilat projesi hazırlanıyor. 

Kontrollük işlemlerine devam ediliyor.

Fakültelerdeki kullanım alanları ile ilgili listeye üzerinde çalışma yapılıyor.

MEKSİS güncellemeleri yapıldı.

Hastane Altyapı çalışmaları çalışmaları kapsamında ölçüm yapıldı.

Kontrollük işlemlerine devam ediliyor.


