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PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Eğirdir Sağ.Mes.Y.O. Bahçe temizliği tamamlandı.

Taş Kafe 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. 

Yeni ağaçlandıma sahalarındaki kırılan ahşam fidan kazıkları yenileniyor.

Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.

Sera içi bodur gül çelikleme dikimi tamamlandı.

Parke atolyesi çevresi kilit taşları ve bordörler palet üstüne istiflema işi tamamlandı.

Sera ve idari bina çevresi mazgallar temizlendi.

15 Temmuz anıtı çevresi, Rektörlük girişi çiçek adaları, Batı girişi gül çapası ve yabancı ot temizliği yapılıyor.

Doğu Çöl Ovası mevkii yeşil alan ve YETEM çevresi çim biçimi devam ediyor.

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

Hastabaşı aydınlatma üniteleri takılmaya başlandı. 

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

Arka cephe E blok klinker tuğla cephe kaplama imalatları devam ediyor. 

Galeri imalatı için kazı çalışması yapılıyor.

Teras kat E blok parapet kenarı pah imalatları devam ediyor. (Su yalıtım imalatına hazırlık)

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 başladı.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

WC Yıkım İşleri başladı. 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Batı kampüs nizamiye personel giriş bariyer arızası yapıldı.

Doğu merkezi derslikler ana giriş 3 nolu turnike arızası giderildi.

GSF Engelli turnikeye talep üzerine kumanda tanıtılarak turnike ayarı yapıldı.

Rektörlük B kapısı giriş kayar kapı alt kızak kırıldığı tespit edilerek onarımı ve kapı ayarı yapıldı.

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.

Odaları değişen personellerin numaralarını santral programında güncellendi.

Santralin günlük rutin işleri yapıldı.

İnşaat İşleri

Atatürk kapalı spor salonu A kapısının dökülen tavan sıvasının tamiri yapıldı.

Metal Atölyesi İşleri

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu turnike üstüne sundurma yapıldı.

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu'na 3 adet kamelya montajı yapıldı.

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun çatı katı montaj edildi.

Sıhhi Tesisat Çim Sulama

Batı kamelya yanı sebil montajı yapıldı.

Mimarlık giriş kat bayan WC bas musluğu arızası giderildi.

Kütüphane WC kağıtlık montajları yapıldı.

Mimarlık zemin kat klozet arızası giderildi.

Hastane çim suları kapatıldı.

Fen edebiyat çim sulamaları kapatıldı.

Köprü altı çim sulamaları kapatıldı.

Elektrik İşleri

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na hibrit eğitim için kamera kablosu çekildi.



Tıp Fakültesi hastanesi acil servis önü sokak aydınlatma direği aydınlatması tamir edildi, atan sigorta kaldırıldı.

Mimarlık Fakültesi server odasındaki ana kablo sigortası 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.

SDÜ İçme ve Kullanma Suyu Otomasyonu İle Revizyonu işi EKAP üzerinden idari şartname ve sözleşme tasarısı hazırlanarak ilana gönderildi.

SDÜ Malzeme Alımı İşine ait Yüklenici İş Bitirme Belgesi EKAP üzerinden düzenlendi.

Metal Atölyesinde kullanılmak üzere malzeme alımı işine ait teklif Üniversitemiz İlanlar sayfasında yayımlandı 

Üniversitemiz Birimlerinde kullanılmak üzere kapı kolu ve Menteşe alımı ve değişimi  işine ait teklif Üniversitemiz İlanlar sayfasında yayımlandı 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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

Engelli erişimi projesi mahal listeleri kontrol ediliyor.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi  Doğal Gaz İşi dosyaları toparlanıyor.


