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BİLECİK ŞEYH EDEBALİ  ÜNİVERSİTESİ 

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı 

2 0 1 4  Y I L I  4 . D Ö N E M  YAT I R I M    R A P O R U  



          Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  Kütüphane Ve Rektörlük  

                 Hizmet Binası Yapım İşi  

  03.08.2012 tarihinde yapımına başlanılan inşaat, toplamda 4460 m2 taban alan üzerine oturan Kütüphane ve 

Rektörlük binaları ve ilişik olarak üç adet otopark, üniversite giriş kapısı ve genel çevre düzenlemesinden 

oluşmaktadır.Kütüphane binası dahilinde bilgi ve işlem merkezi, yaklaşık olarak 2715 m2 toplamında 4 adet kütüphane, süreli 

yayınlar ve okuma salonları ile çeşitli sayı ve büyüklükte bireysel çalışma odaları, öğretim üyesi çalışma odaları ile personel 

odaları mevcuttur.Rektörlük binasının ise bodrum katı arşiv, depo, sığınak ve makine dairesi olarak ayrılmış olup, üst katlar 

personel odaları, toplantı salonları, yönetim odaları ve makam katı olarak planlanmıştır. 

  27.10.2013 tarihinde iş bitimi gerçekleşmesi gereken inşaata, kampus içerisinde olmasından dolayı sınavlar ve genel 

olarak olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.12.2013 tarihine kadar süre uzatımı verilmiştir.3-7 ocak arası inşaat sahasına giden 

geçici kabul komisyonu tarafından projeye uygunluğu incelenerek daha önce  tespit edilmiş olan kusurlu ve eksik işlerin 

tamamlandığı görülmüş olup yalnızca hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle harçlı imalat eksiklikleri giderilemediğinden söz 

konusu imalatlar için tekrar 16,03.2014 tarihine kadar süre verilmiştir.Verilen ek süre içerisinde eksiklikler giderilmiş olup 

kütüphane binamız öğrenci ve idari personelimizin kullanımına açılmıştır. 

 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 Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi 12.000 m2 C Blok Derslik Binası Yapım İşi Başlamıştır.Bodrum kat, zemin kat ve 1. Katın betonarme karkas 

kısmı tamamlanmış ; 2. Katın perde ve kolon betonu dökülmüştür.Temel izolasyonu ve drenaj işleri tamamlanmış olup, 

bodrum kat duvar örme işi devam etmektedir. 12.000 m2 C Blok Derslik Binası Bodrum,zemin ve 3 kattan 

oluşmaktadır.Derslik binası bodrum katında laboratuarlar ve teknik resim salonları,zemin katında derslikler,amfiler  ve 

kafeterya, 1. Katında derslikler, 2. ve 3. katında akademik  ve idari personel odaları bulunacak şekilde planlanmıştır.  

Teslim  Aşamasında bulunan bina eğitim –öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. 

 

 

 Başlangıç tarihi ;  03.05.2013             “”””””””””          Bitiş tarihi ; 15.08.2014  

                                 Yatırım bedeli ; 13.253,000 TL 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



          Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi C-D Derslik Blokları(D Blok) İkmal İnşaatı ve E-F 

Derslik Blokları Yapım İşi 

  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi C-D Derslik Blokları(D Blok) İkmal İnşaatı ve E-F Derslik Blokları 

Yapım İşi  04.04.2014 tarihinde ihale edilmiş olup; 29.05.2014  tarihinde 41.953.034,00 TL yatırım bedeliyle 

sözleşmesi ve 30.05.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.İşin süresi 750 takvim günü olup;iş 

bitim tarihi 18.06.2016’dır. 

  12.000 m2 D Derslik bloğu, 19.000 m2 E-F Derslik Blokları , çevre düzenleme ve peyzaj işi Bilecik 

Şeyh Edebali Üniversitesi C-D Derslik Blokları(D Blok) İkmal İnşaatı ve E-F Derslik Blokları Yapım İşi 

kapsamındadır. 

 

 Başlangıç tarihi ; 30.05.2014                           Bitiş tarihi ;   18.06.2016 

                 Yatırım bedeli ; 41.953,034,00 TL 



 



 



 



 



 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Binası Yapım İşi 
 

  Bozüyük’te derslik ihtiyacını karşılamak üzere zemin ve 3 kattan oluşan;  7.705 m2 kapalı alana sahip 34 adet sınıfı, 3 

adet laboratuarı ve  48 adet ofisi bulunan  Bozüyük Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binası Yapım İşi’nin 06.08.2014 tarihinde  

ihalesi yapılmıştır.7.446.584,93 TL  yaklaşık maliyeti  olan işin 11 Ağustos 2014 tarihi itibariyle kesinleşen ihale kararı firmalara 

gönderilmiştir. Bozüyük Belediyesi tarafından hafriyat ve temel kazı işlemi tamamlanmış olan işin 2015 yılında tamamlanması 

planlanıp; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin ve akademik personelimizin hizmetine sunulacaktır 

 Başlangıç tarihi ; 09.09.2014                           Bitiş tarihi ;   24.08.2015 

                      Yatırım bedeli ; 7.446,584,93 TL 



 



 



 



 



 


