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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.

Yeni dikim fidanların sulaması  bir  tanker ile devam ediyor.

JCB + Hidromek iş makinesi  ihtiyaç duyulduğunda bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalıştırılıyor. 

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.

İş makineleri ve traktörlerin periyodik kışlık bakımları devam ediyor.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı çevresinde çim biçimi devam ediyor.

Doğu yerleşkedeki Camii ve İlahiyat Fak. çevresindeki güllerde yabancı ot temizliği devam ediyor.

Mediko binası, polis noktası hizası ve Marangozhane etrafı motorlu tırpanla budama işleri devam ediyor.

Batı yemekhane çevresi yabancı ot temizliği devam ediyor.

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

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

Teras 5 kolonlarının ankrajlanmış filizleri tamamen söküldü.

Teras 5 kolon demir donatı imalatı devam ediyor.

E Blok 3. kat file uygulaması yapılıyor.

Bodrum katta denizlikler yerleştiriliyor.

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 demir imalatları devam ediyor.

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

Boya imalatları yapılıyor.

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

KHK Bariyere ayna montajı yapıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Engelli turnike ve sol 2-3 nolu turnike arızası giderildi.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı toplantı salonuna projeksiyon cihazı takıldı.

Klima İşleri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Z-1 nolu odanın termostat arızalı olduğu için açma kapama düğmesi aktif edildi derece ayarı 

yapılamadı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı , chiller yazlık mod devre dışı bırakılarak kışlık mod geçirildi.

Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji binası chiller kontrol edildi.

Lütfi Çakmakçı kongre salonu chiller kontrol edildi.

İnşaat İşleri

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 208-209 nolu uygulama sınıfında duvar yıkımı yapıldı.

YETEM binası içerisindeki bazı kabaran fayansların kırılması yapıldı.

Eski at çiftliğinde küçük bir binanın içinde ve açılan pencere etraflarındaki sıva tamiratları yapıldı.

Boya İşleri

Batı yerleşkesi eski at çiftliğinde küçük bir binanın içinin tamir boya ve badana işleri tamamlandı.

Metal atölyesinde imal edilen korkuluk masa ve kapının boyanması tamamlandı.

KYK Nizamiye girişinde kaldırıma monte edilen metal bariyerler boyandı.



Metal Atölyesi İşleri

Gönen kazı evi demir parmaklıkları imalatı yapılıyor.

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.

Marangozhane Atölyesi

Konuk evinden gelen hurda malzemeleri sökümü yapıldı.

Rektörlük çay ocağı dolap montajı yapıldı.

PVC Atölyesi

Eğitim Fakültesi cam takıldı  ve 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 revize proje çalışması devam ediyor.

Meksis çalışması için kullanım alanları değişen mekanlar tespit edilerek, güncellemesi çalışmaları devam ediyor.

Diş Hekimliği Fakültesi Yangın Kaçış paftası hazırlanıyor.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi mahkum koğuşlarının tadilatıyla ilgili hastanede etüt çalışması yapıldı.


