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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. 

Doğu giriş-Hastane istikameti ana arter ağaç budama başlatıldı.

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 tamamlandı.

Doğu- Batı Hercai menekşe dikimi devam ediyor.

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

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

Bilim ormanlarındaki kurumuş fidanların yerine yenilerinin dikimi devam ediyor.

Teknokent  yolunda dikimi yapılan aromatik bitkiler sahasının  sulaması yapıldı.

Yeni dikimi yapılan hercai menekşelerin sulaması devam ediyor.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Bodrum kat alçı sıva imalatı devam etmektedir.

Bodrum kat duvar ve tavan boya yapılmaktadır.

ELEKTRİK

İmalat yoktur.

MEKANİK

Klima santralleri ısıtma-soğutma borulama hattı imalatları devam ediyor.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

İmalat yoktur.

ELEKTRİK

Zemin kat elektrik tava imalatları yapılmaktadır.

MEKANİK

Havalandırma tesisatı ve müşterek tesisat imalatları devam ediyor.

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ

Zemin kat kalıp imalatı devam ediyor.



SDÜ FUTBOL SAHASI ETRAFINA PANEL ÇİT YAPILMASI İŞİ

Biriket duvarlar üzeri harpuşta beton dökümü yapılmaktadır.

Hatıl beton döküm yapılmaktadır.

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ

İnşaat imalatı yoktur.

Kamera kabloları ve manyetik kapı beslemeleri çekimi başlamıştır.

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ

İmalat yoktur.

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YANGIN ALGILAMA İŞİ

Çalışma yoktur.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun giriş turnikeleri montaj ve adaptasyonu yapıldı.

Sıhhi Tesisat

Mühendislik Fakültesi E4 bloğu kalorifer petekleri kontrol edilerek çalışmayan peteklerin havaları alındı.

Mühendislik Fakültesi E7 bloğu dış cephede bulunan yağmur oluğu tamir edildi.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci tuvaleti tıkanıklığı açıldı.

Telefon Santrali

Eğitim Fakültesi 1.kat 252 nolu odaya 4574 numaralı analog telefon Eğitim Fakültesi telefon santralinden, bina ankestrası ve odadan hattı bulunup 

gerekli işlemler yapılarak çalıştırılmıştır.

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.

Boya İşleri

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda Levent Taşaner'in odasının çatı akması ve odasının badana ve boyasının yapımı tamamlandı.

Marangozhane İşleri

Mühendislik Fakültesi'nden kapı ölçüsü alınarak kapısı ve kasası hazırlandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi tamir olacak kapıları kontrol edildi.

Teknik Eğitim Fakültesi'ne kapı çek montajı yapıldı.

Metal Atölyesi İşleri

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu turnike üstü sundurma yapılarak turnike kenarları kapatıldı.

Elektrik İşleri

Batı yerleşkesi 1 nolu nizamiye yanmış olan sigortalar değiştirildi.

Mühendislik Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği bölümüne internet hattı çekildi.

Eczacılık Fakültesi'nde lamba tamiratı yapıldı.

Kütüphane tuvalet ve mescit lambaları değiştirildi.



TM7 trafo merkezi transfer şalteri motoru yerine takıldı.

PVC Atölyesi İşleri

Güzel Sanatlar Fakültesi pvc tamiratı yapıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi alüminyum doğrama tamiratı yapıldı.

Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu pvc tamiratı yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği pvc tamiratı yapıldı.

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Hastane ameliyathane yeniden yapım paftası hazırlanıyor.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının WC tadilat projesi tamamlandı. Yaklaşık maliyet  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 tamamlandı.

Kontrollükler devam ediyor.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığından istenen; WHO Güvenli Hastane Kontrol Listesi ve KASİER Risk Analizi formları doldurularak yazı ile 

gönderildi.

Enstitüler binası 1. ve 2. kat giriş kapılarının ölçüleri alındı.

Fen- Edebiyat fakültesi otopark düzenlemesi proje çalışmasına başlandı.


