
T.C. 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ  

ÜNİVERSİTESİ 

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı 

2013  Y IL I   

2 . DÖNEM YATIRIM   RAPORU  



          Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  Kütüphane Ve Rektörlük 

       Hizmet Binası Yapım İşi  

  06/06/2012 tarihinde ihalesi yapılan ve 03/08/2012 tarihinde yer teslimi yapılan Kütüphane 

Ve Rektörlük Hizmet Binası Yapım İşine start verilmiştir. İnşaatın karkas kısmı tamamına yakını 

tamamlanmış olup , rektörlük binası için duvar örme,dolgu ve yalıtım işleri ile çatı imalatı devam 

etmektedir.Kütüphane binasında ise alçı işleri ,elektrik tesisatı ve cam kaplama işleri hızla devam 

etmektedir. 

 Başlangıç tarihi ; 03.08.2012                           Bitiş tarihi ;   27.10.2013 

                      Yatırım bedeli ; 18.936,000,00 TL 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi C Blok Derslik Binası Yapım 

İşi(12.000m²)  

  18.03.2013 tarihinde ihalesi yapılan ve 03.05.2013 tarihinde yer teslimi yapılan  

12.000m² C Blok  Derslik Binası yapım işine start verilmiştir.Hafriyat ve fore kazık  .alışmaları 

devam etmektedir. 

 

 Başlangıç tarihi ;  03.05.2013             “”””””””””          Bitiş tarihi ; 06.06.2014  

                                 Yatırım bedeli ; 13.253,000 TL 



 



 



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Derslik Blokları Yapım İşi(19.000m²)  
  Üniversitemiz derslik ihtiyaçlarını karşılamak üzere zemin ile birlikte 4 kattan oluşan ve taban alanı 

yaklaşık 5400 m² olan 6 adet amfisi, 48 adet sınıfı, 150 adet ofisi, 1 adet kütüphanesi,1 adet internet salonu, 1adet 

kafeteryası bulunan A ve B bloktan oluşan derslik bloklarımız 2011-2012 eğitim-öğretim  yılında öğrencilerimizin 

ve akademik personelimizin hizmetine sunulmuştur. 

 

 Başlangıç tarihi ;  03/01/2011                 Bitiş tarihi ;   22/10/2011  

                                 Yatırım bedeli ; 14.765,026,23 TL 









 



  



  



  



  



  



 



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Derslik Blokları 

Isı Merkezi Yapım İşi 
  19000 m2 derslik blokları binasının ısıtma ihtiyacını karşılamak üzere  1900 kw ısıtma kapasiteli 

doğalgaz kazanı ile yangın ve  temiz su ihtiyacını karşılamak üzere 45 m3 kapasiteli su tankı ve 

hidrafor gruplarının kurulması ve  tesis edilecek kazan dairesine doğalgaz tesisatı çekilmesi ve 

doğalgaz RMS-C istasyonunun kurulması işlerin bütünü proje olarak hazırlanmış olup Beygaz’dan 

alınan onay neticesinde imalatlar hızla bitirilerek hizmete açılmıştır.  

. 

 Başlangıç tarihi ;  13/09/2011                Bitiş tarihi ; 11/11/2011  

                                 Yatırım bedeli ; 738.000,00 TL 



 



 



 



Açık Spor Tesisleri (Atletizm Pisti ve Futbol Sahası)Yapım İşi 
  Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde  yapımına başlanan ve IAAF normlarında olan 

tesisimiz 924 kişilik Teleskopik Tribün olup, 8 kulvarlı atletizm pisti ve 70x110 metre uzunluğunda 

sentetik çimli futbol sahası ve kale arkası ile birlikte toplamda 16.732 m²’lik alana sahiptir. Tesisimizin 

gerekli çalışmalar neticesinde altyapı işi hızla bitirilmiştir . Üst yapı (pist ve teleskopik tribün) ve 

gabion duvar ile alakalı gerekli imalatlar ivedilikle bitirilip, geçici kabul işlemleri yapılarak hizmete 

açılmıştır. 

 Başlangıç tarihi ;  29/04/2011                      Bitiş tarihi ;   28/03/2012  

                                          Yatırım bedeli ; 3.853.153,00 TL 





 





  



  



  



  



  



  



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2600 kva  Enerji Nakil Hattı Ve 

 Trafo Merkezi  Yapım İşi 

   Üniversitemiz kampüs enerji ihtiyacını sağlayacak proje kapsamında üniversitemizde yeni 

bir elektrik ring hattı oluşturularak kampüs’ün sürekli ve kesintisiz enerji ihtiyacı 

sağlanacaktır.Hızlı bir şekilde start verilerek kısa bir sürede bitirilen 2600 kva Enerji Nakil 

Hattı ve Trafo Merkezi Yapım İşine tedaş tarafından hatta enerji verilmek suretiyle onaylama 

işlemi yapılmıştır. Geçici kabül İşlemleri 24/07/2012 tarihinde yapılmıştır. 

 Başlangıç tarihi ; 15.02.2012                  Bitiş tarihi ; 29.04.2012 

                                  Yatırım bedeli ;809.034.00  TL 





 





 



 



 



 



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Su Deposu Yapım İşi 

   Üniversitemiz kampüs enerji ihtiyacını sağlayacak proje kapsamında üniversitemizde yeni 

bir elektrik ring hattı oluşturularak kampüs’ün sürekli ve kesintisiz enerji ihtiyacı 

sağlanacaktır.Hızlı bir şekilde start verilerek kısa bir sürede bitirilen 2600 kva Enerji Nakil 

Hattı ve Trafo Merkezi Yapım İşine tedaş tarafından hatta enerji verilmek suretiyle onaylama 

işlemi yapılmıştır. Geçici kabül İşlemleri 24/07/2012 tarihinde yapılmıştır. 

 Başlangıç tarihi ;   12/07/2012                      Bitiş tarihi ;  25/09/2012  

                                 Yatırım bedeli ; 616.250.00 TL 



 



 



 



 


