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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, hercai menekşe ve selvi çeşitleri, biberiye fidesi dikimi devam ediyor.

İş makineleri ve traktörlerin periyodik kışlık bakımları devam ediyor.

Rektörlük çevresi ve üst geçit köprü kavşağı çiçek dikimi için, tarhlarının temizliğine ve toprak hazırlığına başlandı.

Batı futbol sahası tribün önü süs bitkileri budamasına başlandı.

İktisat Fakültesine iş makinası ile malzeme indirimi 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.

Bodrum kat lavoba taşıyıcı profillerin montajı yapılmaktadır.

ELEKTRİK

Tüm katlarda armatür montajı ve yangın dedektörü montajı devam ediyor.

MEKANİK

Klima santralleri ısıtma-soğutma borulama hattı imalatları devam ediyor.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

C Blok Zemin kat ZC-16a, G blok zemin kat ZG-08, ZG-04 mahallerinde asma tavan imalatları devam ediyor.

Bodrum kat teknik servis (BD12a) kolon kalıp imalatları tamamlandı. Beton dökümü için hazırlık yapılıyor.

C Blok ön cephe ve sağ yan cephelerde iskele kurulumu yapılıyor.

ELEKTRİK

Zemin kat elektrik tava imalatları yapılmaktadır.

MEKANİK

Havalandırma tesisatı ve müşterek tesisat imalatları devam ediyor.

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ

Temel izolasyonu (membran) yapılmaktadır.

SDÜ FUTBOL SAHASI ETRAFINA PANEL ÇİT YAPILMASI İŞİ



Panel çit direk kaidesi için saha içi kazı çalışması başlamıştır. (not: kazı H: 0,20 mt)

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

İnşaat imalatı yoktur.

Yalvaç doğalgaz dönüşüm elektrik tesisatı tamamlanmamıştır.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

İnşaat imalatı yoktur.

Elektrik imalatı yoktur.

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ

İmalat yoktur.

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YANGIN ALGILAMA İŞİ

Çalışma yoktur.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Güzel Sanatlar Fakültesi engelli turnikesi arızası giderildi.

Tıp Fakültesi Turnike Arızası giderildi.

Fen Edebiyat Fakültesi turnike kolları düşmesi nedeniyle vidaları sıkılıp sağlamlaştırılmıştır.

Hafta sonu sayılı fakültelerde yapılacak olan sınav için öğrencilerin kolayca geçişi sağlanması için turnike kolları düşürülmüştür.

Kütüphanede yangın alarm sisteminde eski aküleri yenisi ile değiştirilerek sistem çalışır hale getirilmiştir.

Sıhhi Tesisat

Mühendislik E1 erkek öğrenci WC musluk arızası tamir edildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü gider tıkanıklığı açıldı.

Güzel Sanatlar Enstitüsü sökülen klozet yerine monte edildi.

Kütüphane bayan personel WC klozet arızası tamir edildi.

Telefon Santrali

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.

Boya İşleri

Batı yerleşkesi merkezi derslikler yanı yeni server odasının alçıları ve badana boya işleri tamamlandı.

Elektrik İşleri

Rektörlük Genel Sekreter Yardımcılarının odaları ve tuvaletinin lambalarının değişimi yapıldı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın  erkekler tuvaletinin arızası ve lambaları yapıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi binası elektrik arızası yapıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına Wifi için internet hattı çekildi.



ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ameliyathane mimari tadilat projesi hazırlanıyor. 

Kontrollük işlemlerine devam ediliyor.

Diş hekimliği çatısı tadilatı projesi devam ediyor.

Hastane Altyapı çalışmaları  kapsamında ölçüm yapılmasına devam edildi.

Bakım Onarım ın yaptığı kablolama çalışmaları için kot alma işlemine devam ediliyor.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binası çevre düzenleme projelendirme çalışmaları devam ediyor.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının WC tadilat projesi çizimine devam ediliyor.


