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PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

15 Temmuz Camii - Eğitim Fak. Çevresi  gül çapası ve yabancı ot temizliği yapılıyor.

19 Mayıs tören alanı yabani ot temizliği ve mazı, süs bitkileri şekil budaması tamamlandı.

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. 

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.

Doğu Çöl Ovası mevkii yeşil alan ve  çim biçimi tamamlandı.

Doğu ana arter orta refüj + İİB Fak. çim biçimi devam ediyor.

Hidromek İş Makinesi ile toprak stok alanında tesfiye çalışması yapılıyor.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

1. kat saten alçı imalatları devam ediyor.

3 kat boya imalatları devam ediyor.

3. kat kapı kasa boya imalatları devam ediyor.

ELEKTRİK

3. kat 4. kat ve 5. kat hasta odaları aydınlatma armatürleri takılmaktadır.

3. kat hasta başı üniteleri 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

C blok alçı levha asma tavan imalatı devam ediyor.

Teras 2 temel kalıp imalatı yapılıyor.

D blok su yalıtımı file ile 1. kat imalatı devam ediyor.

Galeri temel grobeton imalatı yapıldı. Kalıp ve demir donatı imalatı devam ediyor.

ELEKTRİK

Zemin Kat Elektrik tava imalatı 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

Tedavi ünitesi teras çatı su yalıtımı tamamlandı. XPS döşeme işlemine başlandı.

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

Alçı sıva imalatları devam ediyor.

Elektrik imalatı yoktur.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

Kafeterya asma tavan söküm işleri devam ediyor.

Elektrik imalatı olarak lobi ve yemekhane spotları demontaj edilmektedir.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Spor Bilimleri Fakültesi Atatürk Kapalı Spor Salonu sporcu girişi turnikeleri data arızası giderildi.

Mimarlık Fakültesi personel girişi kart okuyucu arızası giderildi.

Mühendislik Fakültesi E14 2 nolu turnike aktif hale getirildi.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kamera güvenlik sistemi hdd arızası ve çalışmayan kamera arızası giderildi.

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu yemekhanesine takılacak olan turnikelerin birleştirilmesi tamamlandı.

Telefon Santrali

Mimarlık Fakültesi Öğrenci İşleri bürosuna yeni numara tahsis edilip bağlantıları yapılarak telefon hizmete sunuldu.

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 İşlem Daire Başkanlığı'na sistemden Santral ve Telefon 

numaraları konusunda destek verilmeye devam edildi.

İnşaat İşleri

Tıp Fakültesi hastanesi önünde yapılmakta olan hasta indirme ve bindirme rampası tamamlanmıştır.

PVC Atölyesi İşleri

Kariyer Merkezi pvc bölme ölçüleri alındı.

Sıhhi Tesisat Çim Sulama

İlahiyat Fakültesi bas arızası giderildi.

Hukuk Müşavirliği musluk arızası giderildi.

Mimarlık Fakültesi arızalı fotosellerin tespiti yapıldı.

Teknokent çim sulama ile içme suyu hattı ayrıldı.

Eğitim Fakültesi bahçesindeki 2 adet fıskiye değiştirildi.

Eczacılık Fakültesi çim sulama sistemleri gün aşırıya döndürüldü.

Metal Atölyesi İşleri

İlahiyat Fakültesi önündeki kırılan merdiven korkulukları yapıldı.



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.

Jeneratör Yedek Parça Alımı Ödeme evrakları hazırlandı ve gönderildi 

Kesintisiz Güç Kaynakları için Akü alımı ve Asansör Yenileme İşinin ilanlarının yayımlanması için Basım ilan Kurumuna Gönderildi.

DMO ve Basın İlan kurumuna E fatura uygulamasından dolayı fatura bilgi yazısı 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 toplanmaya devam ediyor.

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

Engelli erişimi 2. Etap pursantaj hazırlandı.

SKS üst katta oda yapımı için bakıldı.

YETEM e seperatör çalışması devam ediyor.

Yabancı Diller YO na oda bölmesi revizyon projesi devam ediyor.

Spor Tesisleri Binası Proje Revizyonu devam ediyor.

TIp Fakültesi, Enstitü , Hastane arkası keşif çalışması yapıldı.

Konukevi engelli wc çalışması yapıldı.


