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PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İİBF-Doğu Yemekhane-Fen Edebiyet-Diş Hek. Tıp Dekanlık çevresi peyzaj alanlarındaki dolamit taşlarının düzenlenmesi devam ediyor.

Batı spor tesisleri 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- selvi çeşitleri, biberiye fidesi dikimi devam ediyor.

Batı ve doğu giriş, Eğitim Fakültesi çevresi çim biçimi devam ediyor.

Tıp Fakültesi çevresi çim biçimi tamamlandı.

İş makineleri ve traktörlerin periyodik kışlık bakımları devam ediyor.

Doğu Yüzme Havuzu güney- doğu cephesi, Fen Edebiyat Fak. arası yabancı ot temizliği devam ediyor.

Tıp Dekanlık girişi çınar ağaçları budaması yapıldı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

1. kat alçı sıva imalatı devam ediyor.

Bodrum asma tavan imalatı yapılmaktadır.

ELEKTRİK

Zemin kat aydınlatma armatürleri ve yönlendirme levhaları 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

G Blok dış cephede klinker tuğla kaplama imalatı devam ediyor.

Teras 5 takviye temeli demir imalatı devam ediliyor.

B blok teras katta 1. kat su yalıtım izolasyon imalatı devam ediyor.

Teras 2 perde duvar demir imalatı kontrol edildi.

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

Demir imalatları devam ediyor.

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

Eğirdir SHMYO tel çit hatıl yeri kazısı tamamlandı.

Eğirdir SHMYO anayol giriş kapısının kapatılması için hatıl yeri kazısı yapıldı.

Elektrik imalatı yoktur.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

Kiremit aktarma işi tamamlandı.

Arka cephede boya imalatları devam ediyor.

Otel bayan WC kapı yeri açma işlemi tamamlandı.

Otel katı arıza bakımları aplik ve manyetik kapı tamiratları yapılmaktadır.

Priz montajları devam ediyor.

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ

C ve D Blok 3. kat izolasyon yapılmaktadır.

E Blok  eski yalıtım sökümü yapılmaktadır

A, B ve E Blokların 4. kat izolasyonu tamamlanmıştır.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Batı öğrenci girişi 3-7-8 nolu turnike arızası giderildi.

Hukuk Fakültesi turnike arızası giderildi.

Tıp Fakültesi öğrenci girişi 1 nolu turnike arızası giderildi.

Sıhhi Tesisat

Merkezi derslikler amfi katı WC tıkanıklığı giderildi, musluk değiştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi kosva vana arızası giderildi.

Yetem çatı katı yağmur olukları uzatıldı.

Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu batarya arızası ve sifon arızaları giderildi.

Mühendislik Fakültesi inşaat laboratuvarı yıkama tank bağlantısı yapıldı.

Rektörlük çay ocağı karşısı taharet musluğu arızası giderildi.

Diş Hekimliği Fakültesi klozet arızası giderildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi pisuar su hattı kırılıp yenilendi.



İnşaat İşleri

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı WC ve Rektörlük A kapısı giriş katındaki bayan WC derz 

işleri tamamlandı.

Boya İşleri

Batı Kampüsü Mediko sosyal  binasının dış cephe boyaları ve dış cephedeki ahşapların ahşap koruyucu ile boyanması tamamlandı.

Metal Atölyesi İşleri

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu raylı kapı imalatına başlandı.

Telefon Santrali

Mühendislik Fakültesi 1180 Telefon numarasının Analog sistemden kart arızası degiştirilmek suretiyle giderildi.

1292-1272-1363 numaralı telefonların krone bağlantı arızaları giderildi.

Rektörlük santraline bağlı (remote) çalışan dokuz (9) santralin sistemsel rutin kontrolleri yapıldı.

Çalışma ofisleri değişen personellerin numara ve isimleri santral programında güncellendi.

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.

Elektrik İşleri

Eğitim Fakültesi Hafız İbrahim Demiralay anfisinin lamba bakımı yapıldı.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı atan sigorta tamiri yapıldı.

Batı Yerleşkesi muhtelif yerlere yerleştirilen çay kahve makinaları elektrik sayaçları devreye alındı.

Marangozhane Atölyesi

Rektörlük çay ocağı dolabı yapımına başlandı.

Isparta Merkez'de bulunan Demiralay Konağı tezgah altı dolabı yapımına başlanıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi dolap yapımına başlanıldı.

İletişim Fakültesi'ne 8 takım masa teslim edildi.

Kütüphane'de dolaplar söküldü.

PVC Atölyesi

Mühendislik Fakültesi pvc doğrama imalatına devam edildi.

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi Proje çalışması ve yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.

Spor Tesisleri Binası 2. Etap Mimari Proje çalışmaları devam etmektedir.

Eğirdir SHMYO Kantin Tadilatı Çizimi tamamlandı. Bakım -Onarım Şube Müdürlüğümüze yapılması için gönderildi.

SDÜ Araş. Ve Uyg. Hastanemiz tarafından istenilen Tıbbi Malzeme Sarf Deposuna ek olarak istenen depolama alanı için etüt çalışması yapıldı.

SDÜ Araş. Ve Uyg. Hastanemiz tarafından istenen Mahkum koğuşlarının hastanenin 1. katına öneri projesi hazırlanma çalışmasına başlanmıştır.

Diş Hekimliği Fakültesi çatı parapet üzerindeki harpuşların dökülen kısımları ve yangın kaçış kapılarının eksiklikleri tespit edilmiştir. 


