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PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yüzme Havuzu- Fen-Edebiyat Fak. Çevresi  gül çapası ve yabancı ot temizliği yapılıyor.

19 Mayıs tören alanı 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 + Hidromek iş makinesi  Bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalışıyor. Teknokentte  su vanası değişimi yapıldı.

Yeni ağaçlandıma sahalarındaki kırılan ahşam fidan kazıkları yenileniyor.

Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.

Sera içi fidan sulaması yapıldı. Gül ve lavanta fidesi  dikimi devam ediyor.

Mimarlık Fak. Önü çim biçimi tamamlamdı. Doğu Çöl Ovası mevkii yeşil alan ve  çim biçimi devam ediyor.

Doğu ana arter orta refüj çim biçimi devam ediyor.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Bodrum kat duvar imalatı devam ediyor.

3 kat alçı imalatları devam ediyor.

ELEKTRİK

5. kat hasta odaları aydınlatma armatürleri takılmaktadır.

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

G blok cephe klinker tuğla cephe kaplaması derz çekme işine devam ediyor. 

E-F Blok cephe dekoratif sıva imalatları devam ediliyor.

C blok alçı levha asma tavan imalatı başladı.

B Blok çatı terasında eğim beton imalatı devam ediyor.

D blok teras kat su yalıtımı (1. kat) fik uygulaması devam ediyor.

Teras 1 mahali perde temeli demir donatı imalatı tamamlandı. Tarafımızdan teslim alındı.Beton dökümü (c25)imalatına hazır haldedir.

ELEKTRİK

Zemin Kat Elektrik tava imalatı devam ediyor

MEKANİK

Galeri hafriyatı kontrol edildi. Çiller grubuna kadar tamamlandığı görüldü.



SDÜ RADYOTERAPİ BİNASI ÇATI TADİLATI İŞİ

Tedavi ünitesi çatı katında su izolasyon işlemleri devam ediyor.

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

Yangın merdiven duvarlarının sıva işleri devam ediyor.

Elektrik imalatı yoktur.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

Kafeterya mutfak ve WC lerde tıkım ve söküm işleri devam ediyor.

Elektrik imalatı yoktur.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

GSF Engelli turnike arızası giderildi.

Hukuk fakültesi engelli turnike arızası ve elektrik arızası giderildi.

Mühendislik fakültesi E 13 kartlı kapı arızası giderildi.

Keçiborlu sivil havacılık mesklek yüksek okulu yemekhane giriş turnike montaj ölçüleri alındı.

Telefon Santrali

Yabancı Diller Yüksekokulu eski ofisinde kullanılmakta olan 3488 nolu telefonun yeni ofise aktarılması yapıldı.

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nda kullanılmakta olan dahili hat, birim içerisinde başka bir odaya aktarılmıştır.

Odaları değişen personellerin numaralarını santral programında güncellendi.

Santralin günlük rutin işleri yapıldı.

E-28594858-719-107969 Sayılı yazı gereği IP Telefon alt yapı çalışmaları nedeniyle Bilgi İşleme sistemden Santral ve Telefon numaraları 

konusunda destek verilmeye devam edildi.

Boya İşleri

Merkezi derslikler 105 nolu salon boyandı.

Metal Atölyesi İşleri

Rektörlük önü bayrak direkleri makarası değiştirildi.

Sıhhi Tesisat Çim Sulama

Mühendislik Fakültesi E1 orta kat bay wc batarya arızası giderildi.

Fen Edebiyat Fakültesi klozet arızası giderildi.

Tıp Fakültesi meslek eğitim becerileri laboratuvarı için evye için pis su ve temiz su hattı çekildi.

Onkoloji Merkezi önü çim sulama sistemleri gün aşırıya döndürüldü.

Üst geçit yan tarafı çim sulama sistemleri gün aşırıya döndürüldü.

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.

Birimlerden gelen devir ve transferlerin giriş ve çıkış işlemleri yapıldı.

SDÜ Asansör Yenileme İşi İhale Komisyon Görevlendirme Yazısı Yazıldı.

SDÜ İçme ve Kullanma Suyu Revizyonu İhale Komisyon Görevlendirme Yazısı Yazdıldı.

SDÜ Malzeme Alımı İşi ile ilgili düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesi yüklenici firmaya gönderildi.

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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

Engelli erişimi projesi 2. Etap ihale için dosyalar toplanıyor.

Engelli erişimi projesi 2. Etap ihale için özel fiyat tutanakları hazırlanıyor.

Engelli erişimi 2. Etap pursantaj hazırlanıyor.

SKS üst katta oda yapımı için bakıldı.

Diş Hekimliği Oksijen tüpü yeri için proje çalışmaları yapıldı.

Kariyer Merkezinde gidilip, bölme kapı ve duvar çizimi yapıldı.

YETEM e seperatör çalışmasına başlandı.

Yabancı Diller YO na oda bölmesi revizyon projesine başlandı.

Fidan dikimi etkinliği ile ilgili Orman Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler yapıldı.

Hastane arkası Oksijen Tüpü ilave edilecek yer için Panel Çit, Beton ve Medikal Tip Bakır boru tesisatı ile ilgili şartnameler hazırlandı.

Spor Tesisleri Binası Proje Revizyonuna başlandı.Kazan dairesi bina içine alınacak.


