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PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Hastane Başhekimlik önündeki alınması gereken güller alındı. Müdürlüğümüz fıdanlığına taşındı.

Eğirdir Sağ.Mes.Y.O. Bahçe temizliği ve hurda malzme taşıma işi için araç, malze ve işçi gönderildi.

Batı Tenis Kortları- Taş Kafe çevresi çim biçimi devam ediyor.

Eğitim Fak.-KİMER çevresi çim biçimi tamamlandı.

Mühendislik Lab.ları 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. Telsiz vericileri rolesi yolu kablo kanalı kazımı yapıldı.

Yeni ağaçlandıma sahalarındaki kırılan ahşam fidan kazıkları yenileniyor.

Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.

Üst Geçit Köprü sol taraf çift yol kenarları gül çapası ve yabancı ot temizliği devam ediyor.

Kreş iç bahçe çim biçimi tamamlandı.

Metal Atölyesinden Traktörle kurum içi malzeme taşıma işi yapıldı.

Telsiz Roleleri yoluna çekilen elektrik kablolarının kapatılması için traktör ile toprak yükleme ve taşıma işi yapıldı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

5. kat, 2. kat duvar boyası yapılıyor. 

4 ve 3 kat alçı imalatları devam ediyor.

Mermer söve imalatı tamamlandı

ELEKTRİK

Mekanik Panoların İmalatına Başladı.

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

Bodrum Kat BD04, BD23 mahali alçı sıva imalatları devam ediyor.

Arka cephe D Blok clinker tuğla cephe kaplama imalatı devam ediyor.

ELEKTRİK

Zemin Kat Elektrik tava imatı devam ediyor

MEKANİK



Galeri içerisindeki ısıtma tesisatı borularının kaynak imalatları devam ediyor.

Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.

SDÜ RADYOTERAPİ BİNASI ÇATI TADİLATI İŞİ

İdare binası teras kat karo üzeri yalıtım işlemi devam ediyor

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

Duvar malzemesi sahaya geldi. Duvar örümü başlayacak

Ytong duvar malzemesi sahaya geldi. Merdiven başlarında duvar örümü başlayacak.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

Henüz Başlamadı

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Atatürk Spor salonu sporcu girişi 2 nolu turnike arızası giderildi.

Diş hekimliği personel yemekhanesi kartlı geçiş arızası barkod geçiş sistemi arızası giderildi.

SKS öğrenci yemekhanesi 4 nolu turnike arızası giderildi.

Sağlık bilimleri meslek yüksek okulu engelli turnike arızası giderildi.

İİBF erkekler tuvaleti pisuvar otomatik algılama sistemi arızasına müdahale edilerek arıza tespiti yapıldı ve gerekli trafo istendi.

Telefon Santrali

Odaları değişen personellerin numaralarını santral programında güncellendi.

Santralin günlük rutin işleri yapıldı.

İnşaat İşleri

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu tuvaletlerde bulunan kırık fayansların tamiratı yapıldı.

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu koridor süpürgeliklerinin tamiratları yapıldı.

Boya İşleri

Merkezi derslikler 208 ve 209 nolu sınıfların boyası yapılmıştır.

Elektrik İşleri

Üniversite arkasındaki Söbü Tepesinde Güvenlik Şube Müdürlüğüne ait telsiz rölesinin değişen binasına elektrik hattı çekilerek bina içi tesisat 

döşendi.

Kütüphane sfır kattaki raf aralarının yanmayan lamba ve sensörleri değiştirildi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bayanlar ve erkekler tuvaletlerindeki yanmayan lambalar değiştirildi.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı odasındaki ve yanındaki iki odanın tavan lambalarının yerleri değiştirildi.

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.

İzne giden Personelin izin kayıtları ve Raporlu Personelin kayıtları sisteme girildi. Personellerle ilgili yazışmalar yapıldı.



Üniversitemize ait tamamlanan binaların taşınır envanterleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirildi.Birimlerden gelen devir ve 

transferlerin girişleri yapıldı.

Spor Tesisi Binası Sözleşmesi imzalandı.

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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

Engelli erişimi projesi biten binaların proje eksiklikleri tamamlanıyor.

Teknik şartnameler tekrar gözden geçiriliyor.

Matbaa ve İdari Mali İşler Deponun kaçış kapıları projelendirildi.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi  Doğal Gaz İşi inşaat kısmının projelendirilmesi devam ediyor.


