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PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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.

Hidromek iş makinesi  Kredi Yurtlarda çalışıyor. 

Yeni ağaçlandırma sahalarındaki kırılan ahşap fidan kazıkları yenileniyor.

Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.

Sera içi fidan sulamaları yapılıyor. Gül ve lavanta- selvi çeşitleri, biberiye fidesi dikimi devam ediyor.

Batı ve doğu giriş, Eğitim Fakültesi çevresi çim biçimi tamamlandı.

Kreş ve Rektörlük çevresinde çim biçimine başlandı.

İş makineleri ve traktörlerin periyodik kışlık bakımları devam ediyor.

Ziraat Fakültesi üstü, Bilim Ormanı ve doğu camiiden Ziraat Fak. giden yolda tırpanlı ot temizliği devam ediyor.

Yüzme havuzu karşısı 15 Temmuz ormanında tırpanlı ot temizliğine başlandı.

Batı ve doğu girişlerinde dolamit taş düzenlenmesi tamamlandı.

Doğu otobüs durakları ve Tıp Fak. ek binası etrafında yabancı ot temizliği tamamlandı.

Orman ve İlahiyat Fakültesi orta refüjde bulunan lavantaların dip çapası ve yabancı ot temizliği yapılıyor.

Doğu yerleşkedeki Camii çevresinde yabancı ot temizliği yapılıyor.

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

C ve G Blok kuzey dış cephede taşyünü izolasyon imalatı devam ediyor.

A Blok terasta 3. kat su yalıtım izolasyon imalatı devam ediliyor.

Teras 4 perde duvar demir donatı imalatı teslim alındı.



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.

Zemin kat Fan-coil giriş ve çıkışlarına box imalatları yapıldı.

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ

Temel yalıtımı yapıldı. Koruyucu beton dökümü bitti.

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

İnşaat imalatı yoktur.

Elektrik imalatı yoktur.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

Dış cephe boya imalatları devam ediyor.

Otel katı arıza bakımları aplik ve manyetik kapı tamiratları yapılmaktadır.

Priz montajları devam ediyor.

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ

D Blok 4. kat izolasyon yapılmaktadır.

E Blok eski yalıtım sökümü yapılmaktadır

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Batı merkezi derslikler turnike kart okuyucu arızası giderildi.

Teknoloji Fakültesi E 14 girişi turnike arızası giderildi.

Batı öğrenci girişi turnike arızası giderildi.

Sıhhi Tesisat

Kütüphane giriş kat bayan WC tuvalet kağıtlığı montajı yapıldı.

Sağlık Hizmetleri MYO 133 numaralı oda kosa vana arızası giderildi.

Batı merkezi derslikler bayan WC alt kata kaçak giderildi.

Yetem B blok klozet arızası giderildi.

İnşaat İşleri

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık Cerrahi kliniğine giden koridordaki kırılan ve yerinden çıkan fayanslar ve mermer süpürgelik tamir edilip eksik 

olanlar yenisi ile değiştirildi.

Mimarlık Fakültesi öğrenci girişi önündeki yıkılan ve kırılan kaldırım bordürleri değiştirilip tamir edildi.

KYK Nizamiyesinde yerinden sökülen kilit taşlarının tamiratı yapıldı.



Metal Atölyesi İşleri

KYK girişi otobüs durağı montajı yapıldı.

Mimarlık Fakültesi önü tabela montajı yapıldı.

Telefon Santrali

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.

Boya İşleri

Mühendislik Fakültesi E9 dersliklerinde ikiye bölünen sınıfın duvarlarının alçı ve boya badana işleri tamamlandı.

Marangozhane Atölyesi

Kütüphaneden gelen dolaplar tamir edilip depoya verildi.

Rektörlük çay ocağı dolapları montajı yapıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi dolapları yerine montajı yapıldı.

Demiralay konağı dolapları yerine montajı yapıldı.

PVC Atölyesi

Mühendislik Fakültesi pvc tamiratı yapıldı.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tuvalet kapısı pvc tamiratı yapıldı.

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.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binasındaki WC tadilatı için etüt çalışması yapıldı.

Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğüne, Toplumsal Katkı ve Sosyal Sorumluluk İzleme ve Değerlendirme Göstergeleri Formu 

doldurularak gönderildi.


