17.12.2020
YENİTEPE İZMİR PROJESİ FİZİKİ İLERLEME RAPORU

Yüklenicisi olduğumuz, “İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 11334 ADA 1 PARSEL, 11336 ADA 1 PARSEL VE 11339
ADA 1 PARSEL İLE BELİRLENEN ALANLARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ” ne ilişkin olmak üzere;
İş programına bağlı saha da öncelikli olarak 11339 Ada imalatları tamamlanarak devamında 11334 Ada ve
11336 Ada imalatları tamamlanacaktır. Proje sahasında 11334 ve 11336 Ada da kaba yapı imalatı ve 11339 Ada
bloklarında tüm imalatların sonlandırılması çalışmaları yapılmakta olup imalat bölümleri ile genel durum aşağıda
yer almaktadır.
















Tüm Adalar da bulunan Blok betonarme imalatları tamamlanmıştır. Tüm adalarda 18 Blok duvar imalatı
tamamlanmış olup 19. Blokta imalat devam etmektedir. (Toplam 20 Blok).
11336 Ada 3C Blok cephe imalat tamamlandı.11336 Ada 2B Blok cephe imalatına başlanıldı.11334 Ada 6B Blok
cephe imalatı devam etmektedir. Tüm Adalar cephe imalatı 16 Blokta tamamlanmış olup, 2 Blokta imalat devam
etmektedir. (Toplam 20 Blok)
11334 Ada Alçı sıva imalatı tamamlandı. Saten alçı ve boya imalatları devam etmektedir.11336 Ada da alçı sıva
imalat program başlangıcı 2B Blok olarak başlanmış olup imalat devam etmektedir.
11334 Ada 4D Blok duvar seramik imalatı devam etmektedir.
11339 Ada Seramik imalatımız tüm blokalar da tamamlandı. 11339 Ada PVC doğrama imalatı tüm bloklarda
tamamlandı.11339 Ada Cephe imalatları %95 oranında tamamlanmıştır. Kalan cephe eksikleri altyapı ve diğer
imalatların tamamlanmasını beklemektedir.11339 Ada 10 Blokta boya imalatı tamamlanmıştır. 11339 Ada Tüm
bloklarda sıva imalatları tamamlanmıştır.
11339 Ada Çelik kapı imalatları 10 blok tamamlanmıştır. 11334 Ada 2 ve 3. Blok çelik kapı montajı
tamamlanmıştır.34 ve 36 Ada tüm çelik kapı satın alımı yapılmış olup, kapı montajı için imalat sıralaması
beklenmektedir.
11339 Ada 1C Blok Vestiyer imalatı dışında tüm ada Ahşap kapı, parke ve mutfak dolap imalatları tamamlanmıştır.
Elektrik ve mekanik imalatlar ince işlerle programlı olarak ilerlemektedir.(Tüm Blok banyo - mutfak vitrifiye ve
armatür malzemeleri alımı tamamlandı ve sonlama montajı devam etmektedir.)
Devam eden imalatlara ek olarak 11334, 11336 ve 11339 Ada tüm bloklardaki asansör sözleşmesi yapılmış olup,
11339 Ada 10 adet blokta asansör montajı tamamlanmış ve çalışır duruma getirilmiştir.
11339 Ada Alt yapı imalatı devam etmektedir.11339 Ada Peyzaj imalatlarına başlanılmış olup ,bitkisel toprak
,korkuluk vb.imalatlar devam etmektedir.
Korona virüs salgını nedeniyle şantiyemizde gerekli tüm tedbirler alınmış ve çalışan personellerin sağlıkları
korunması sebebi ile yeni personel girişi minimum düzeyde tutulmaya devam etmektedir.

