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FAALİYET  RAPORU 



ÖĞRENCİ YURDU ve YEMEKHANE İNŞAAT  GELİŞİM  GRAFİĞİ 

İLERLEME : % 45,58 

YURT İMALAT 
DURUMU 

İLERLEME : % 16,32 



İŞLETMEYE ALINANLAR : 
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• Lojman Tesisleri : 
 

• 61 Daireli Blok Lojman 2010 Şubat ayı itibari ile işletmeye alındı, Kesin Kabul’e kadarki işlemler takip 
edilmektedir.. 

 
• 5 Müstakil Lojman tesisleri, 2010 Şubat ayı itibari ile, ilgili Fakülte’lerin hizmetine açıldı, Turizm Bölümü 

ilave talepleri değerlendirildi, yemek pişirme maksatlı kurulan tesise uygun yeni alt yapı sağlandı. 
 

• Diğer Tamamlanan İşler : 
 
• Fakülte (Ziraat/Veterinerlik/Fen/Güzel Sanatlar ve Konservatuvar) Laboratuvarları, prefabrik hafif çelik 

yapılı binaları tamamlandı, Geçici Kabul’ü yapıldı, tefrişat için teslim edildi. 
 

• Mühendislik Ziraat ve Veterinerlik Fakülte Binaları Yapım İşi ihalesi için, tüm ihale çalışmaları 
tamamlandı, ihale ilanı verildi ve ihale dosya satışları devam etmektedir. İhale Komisyonu 
kurulmuş olup 21.12.2011 Çarşamba günü saat 14.00 da ihale gerçekleştirilecektir.  
 

• Üniversitemiz geneli tüm tesislerde tüm teknik tamir ve bakım çalışmaları yapılmasına devam 
edilmektedir. Daire Başkanlığı Teknik İşler Müdürlüğü’müzce sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Cal 
Kampüs ve Merkez Binada, 200 m² alçıpan yapımı, 280 m² alçı/sıva yapımı, 4.000 m² plastik boya, 
96 m² yağlı boya işlemi gerçekleştirilmiştir. Yurtlar ve 9 katlı binadaki dairelerimizde, tüm tadilat 
ve bakım işleri tamamlatılmıştır. 
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PLANLANAN ve DEVAM EDEN İŞLER : 
 

• Öğrenci Yurdu, Yemekhane ve Kapalı Spor Salonu Çalışmaları : 
 

• 25.02.2012 tarihine endeksli olarak, Yemekhane binası işleri yeniden yapılandırılarak, revizyon iş 
ve işlemleri tamamlatılarak ilgili yatırımı hızlandırmak . 

 

• 26.06.2012 tarihine endeksli olarak, Yurt Binası inşaatını 520+52=572 öğrenci kapasiteli ve gerekli 
alt yapısına uygun işleri yeniden yapılandırılarak, bodrum kat kullanım alanını sosyal tesis ve 
depo maksatlı revizyon işlemleri tamamlatılarak ilgili yatırımı hızlandırmak. 

 
• 30.09.2012 tarihine endeksli olarak Kapalı Spor Salonu’nu çok amaçlı kullanabilecek şekilde 

işlevliğini artırarak, hem eğitim ve hem uygulama maksatlı olacak şekilde, proje ve fizibilite 
çalışmaları yaparak tamamlamak. 

 

• Proje ve Etüt Çalışmaları : 
 

 

• Lojman Tesisi kuzey cephesindeki alanda, peyzaj çalışmaları devam etmektedir. 
 

• Fakülteler ve Yemekhane kuzey-doğu cephesindeki üçgen alanda, peyzaj çalışmaları 
projelendirmeleri devam etmektedir. 

 
• Yeni güncel Gen-Plan çalışmalarımız ve muhtemel yeni yatırımlarla ilgili çalışmalarımız devam 

etmektedir. 
 
 

 
 
 


