
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

YAPILAN İŞLER FAALİYET RAPORU

26.11.2021

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. 

Sera içi  gül, lavanta, hercai menekşe , selvi çeşitleri, biberiye fidesi sulama ve bakımları devam ediyor.

İş makineleri ve traktörlerin periyodik kışlık bakımları devam ediyor.

Üst Geçit sol taraf çift yol ağaç budama devam ediyor.

Batı üst geçit köprü kavşağı mevsimlik çiçek tarhlarına Hercai Menekşe dikimi tamamlandı.

Batı- Doğu girişi çiçek tarhlarına Hercai Menekşe dikimi devam ediyor.

Bilim ormanlarındaki kurumuş fidanların yerine yenilerinin dikimi için çukur kazma işi başlatıltı.

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 duvar ve tavan boya hazırlıkları (zımparalama) yapılmaktadır.

ELEKTRİK

Otomatik kapı montajları devam etmektedir.

MEKANİK

Klima santralleri ısıtma-soğutma borulama hattı imalatları devam ediyor.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

F Blok Zemin kat ZF-01 mahalinde asma tavan imalatları yapılıyor.

C Blok ön cephede yalıtım üstü 1. kat sıva imalatları devam ediyor.

2. katta kapı saç kasa imalatları ve kasa dolgu imalatları devam ediyor.

ELEKTRİK

Zemin kat elektrik tava imalatları yapılmaktadır.

MEKANİK

Havalandırma tesisatı ve müşterek tesisat imalatları devam ediyor.

Asansör 1 montajı yapılmaktadır.

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ

Zemin kat kalıbı çakılıyor.

SDÜ FUTBOL SAHASI ETRAFINA PANEL ÇİT YAPILMASI İŞİ



Biriket duvarlar üzeri harpuşta kalıp imalatı yapılmaktadır.

Hatıl kalıp imalatı yapılmaktadır.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

İnşaat imalatı yoktur.

Kamera kabloları ve elektrik tesisatı imalatı devam ediyor.

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ

İmalat yoktur.

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YANGIN ALGILAMA İŞİ

Çalışma yoktur.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Eğitim Fakültesi QR kod arızası giderildi.

Fen Edebiyat Fakültesi turnike ve kart okuyucu güç kaynağı arızası giderildi.

Hafta sonu yapılacak sınav için turnikelere sürekli geçiş izni verildi.

Sıhhi Tesisat

Kreş ve anaokulu tuvaletlerdeki arızalar tamir edildi.

Ulaştırma birimi kırık yağmur oluğu yenisi ile değiştirildi.

Kütüphane sıfır katta kosva vana arızası tamir edildi.

Batı cami çalışmayan sabunluklar değiştirildi.

Telefon Santrali

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü'nün 3901 numaralı dahili telefon hattı dış aramalara açılmıştır.

Uzaktan Algılama Arş.ve Uyg .Mer. Müdürlüğünün 1585 numaralı telefon hattı Rektörlük santralden gerekli işlemler yapılarak dijital hatta 

çevirilmiştir.

Mühendislik Fakültesi 1366 numaralı telefon hattı Rektörlük telefon santralinden gerekli işlemler yapılarak karttaki yeri değiştirilip telefon 

kullanıma açılmıştır.

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.

İnşaat İşleri

Rektörlük yolu üzerinde refüjde sökülen bordür taşı tamiratı yapıldı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda su tesisatçılarının kırmış oldukları duvarın sıva tamiratı yapıldı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bayan tuvaletinin derzlenme işlemi yapıldı.

Mühendislik Fakültesi E-4 binasında personel tuvaletinin derzlenme işlemi tamamlandı.

Boya İşleri

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu'na ait uçak yakıt tankı için yapılan tekerlekli remorkun yağlı boyama işi tamamlandı.

Klima İşleri



01.11.2021 tarihinde otomasyon sisteminden gelen arızaya istinaden Diş Hekimliği Fakültesi dekan sekreterliği klimaya 4 bar klima gazı takviyesi 

yapıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi alt katta bulunan soğutma grubu havalandırma serpantine bakır kaynak yapıldı.

Elektrik İşleri

Batı yerleşkesi öğrenci girişi dış aydınlatmalar ve otobüs durak aydınlatmaları bakımı yapıldı, yanmayan ve arızalı lambalar değiştirildi.

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Hastane ameliyathane yeniden yapım paftası hazırlanıyor.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının WC tadilat projesi tamamlandı. Detay paftası çalışılmaya başlandı.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü tadilatı projesi devam ediyor.

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.

Kontrollükler devam ediyor.

Doğu merkezi Derslikler bodrum kat planı düzenlenip, paylaşıma açıldı.


