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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.

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- Doğu girişi çiçek tarhlarına Hercai Menekşe dikimi tamamlandı.

Öğrenci kulüpleri-Doğu Yemekhane- Merkezi Derslikler doğu cephe Hercai Menekşe dikimi başlatıldı.

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

Bilim ormanlarındaki kurumuş fidanların yerine yenilerinin dikimi başlatıldı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

1. kat yoğun bakım katı kapı kasası boyası yapılıyor.

Bina genel temizlik yapılmaktadır.

ELEKTRİK

Otomatik kapı montajları devam etmektedir.

MEKANİK

Klima santralleri ısıtma-soğutma borulama hattı imalatları devam ediyor.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

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

ZD-01 ve ZE-01 mahallinde asma tavan imalatları devam ediyor.

Bodrum kat teknik servis (BD12a) kolon kalıplar sökümü 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 kalıp ve demir imalatı devam ediyor.



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 giriş turnike kart okuyucu arızası giderildi.

Rektörlük B kapısı turnike arızası giderildi.

Hafta sonu yapılan sınav için sürekli geçişe izin verilen turnikeler normal geçiş sistemine çevrildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi engelli ve normal turnike arızası giderildi.

Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği otopark bariyeri aktif hale getirildi.

Sıhhi Tesisat

PTT şubesi içinde patlayan kalorifer peteği yenisi ile değiştirildi.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı çay ocağına bulaşık makinası bağlantısı yapıldı.

Teknik Eğitim Fakültesi tuvaletlerde bulunan arızalar giderildi.

Doğu yemekhane içinde patlayan kalorifer petekleri yenisi ile değiştirildi.

Telefon Santrali

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü'nün 3901 - 3902 ve 3903 numaralı telefon makinalarının kodlamaları yapıldı.

Bilimsel Araştırma Projeleri biriminin 1807- 1998-  8008  numaralı telefon makinalarının  kodlamaları yapıldı.

Rektörlük  Dijital (PBX) den Batı merkezi derslikleri binasındaki ofise (1156) telefon numarası tahsis edilmiş olup gerekliişlemler yapılarak 

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

Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği bölümünün önündeki bariyer için yerde açılan ve sökülen bordür ve kilit taşlarının tamiratı 

tamamlandı.

Boya İşleri

Eczacılık Fakültesi'nde koridorda sıhhi tesisat ekibi tarafından sökülen alçıpanların alçı ve boya işleri tamamlandı.



Marangozhane İşleri

Hukuk Fakültesi 16 adet dolap montajı yapıldı.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne 2 adet paravan hazırlandı boyandı.

Metal Atölyesi İşleri

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo kapı uzatması yapıldı.

PVC Atölyesi İşleri

Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu pencere tamiratı yapıldı. 

Fen Edebiyat Fakültesi pencere tamiratı yapıldı.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo pencere montajı yapıldı.

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 çalışılmaları devam ediyor.

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.

Üniversitemiz Kalite Güvence Ofisi, Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonunun istediği İzleme ve Yönlendirme Raporu için bilgi 

talebi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanmıştır(1 Ocak-31 Aralık 2021).


