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2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
1. GENEL DEĞERLENDİRME
Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları
- Özel Bütçe,
- Döner Sermaye.

Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi
Üniversitemizde eğitim gören yaklaşık 52.425 öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 
sürdüren 11.496 personele, hastanelerimizden faydalanan hasta ve hasta yakınlarına teknik konularda 
en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini artıracak teknolojiyi ve gerekli 
altyapıyı sağlayacak;
- Eğitim sektöründe derslik ve amfiler,
- Sağlık sektöründe hastaneler, sağlık merkezleri vb.
- Açık ve kapalı spor merkezleri,
- Çevre ve ulaşım düzenlemeleri yapımları ile

Bunlara yönelik;
- Etüt ve projeler,
- Mevcut tesislerin işletme hizmetleri
- Bakım ve onarım hizmetleri gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Üniversitemiz Erişkin Hastanesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Gün Hastanesi 
ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde toplam 1.169 yatak mevcuttur. Hastanelerimizde yıllık 1.388.816 hasta 
ayaktan, 64.086 hasta yatarak tedavi edilmiştir. 

Yerleşke Adı
Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m2) Toplam (m2)

Üniversite Maliye/Hazine Diğer

Sıhhiye Yerleşkesi 265.378,22 0 7.400,00 272.778,22

BeytepeYerleşkesi 5.236.671,00 231.695,00 0 5.468.366,00

Jandarma Karakolu Eski 50.440,00 0 0 50.440,00

Sosyal Bil. M.Y. O. (Opera) 0 3.950,00 0 3.950,00

Ulucanlar (Özbek Mah.) 192,00 0 0 192,00

Angora Evleri Civarı 14.697,00 0 0 14.697,00

Bartın-İnkumu 30.033,71 0 0 30.033,71

Elmadağ (Yakupabdal) Kayak Merkezi 50.417,20 0 0 50.417,20

Bilkent Üniv.İçi İ.Pl. Artığı 8.830,42 0 0 8.830,42

Gülveren/Mamak 9.983,33 0 0 9.983,33

Atakum/Samsun 5.320,00 0 0 5.320,00

M.S.B.Harita Gen.Kom.(Bilkent Yanı 
M.S.B)

182.614,00 0 0 182.614,00

Ostim O.S.B MYO 0 0 40.775,00 40.775,00

Sincan MYO 1.405,40 1.405,40

Toplam 5.854.576,88 235.645,00 49.580,40 6.139.802,28

Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Hizmet Alanı Sıhhiye Yerleşkesi BeytepeYerleşkesi Diğer Toplam

Eğitim 70.109,71 267.745,70 18.182 356.037,41

Araştırma 21.408,00 22.421,91 - 43.829,91 

Sağlık 158.687,97 3.212,60 - 161.900,57 

Barınma 37.996,62 77.163,34 - 115.159,96 

Beslenme 15.731,04 13.483 - 29.214,04 

Kültür 3.230,00 21.232 - 24.462,00 

Spor 3.787,10 23.400 1.254,00 28.441,10 

Diğer (İdari, Tesis, Depo) 66.769,64 117.524,78 1.926,45 186.220,87 

Toplam 377.720,08 546.183,33 21.362,45 945.265,86
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2019 Yılı Yatırım Uygulamaları
2019 yılında Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan toplam proje tutarı 132.065.000 TL‘dir. 
Bunun 115.758.000 TL hazine, 12.207.000 TL özgelir ve 4.100.000 TL döner sermaye katkılarından 
oluşmaktadır.
Bu ödeneğe yılı içerisinde 54.723.156 TL hazine ve 39.832.995 TL özgelir olmak üzere toplam 94.556.131 
TL ödenek eklenmiştir. 2019 yılı revize ödenek miktarı ise 226.621.151 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu ödeneğin 152.765.772 TL’si harcanmıştır. 

2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI 
Devam Eden Projeler

Kamu Yatırım Projeleri

2019H035920 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 

Proje kapsamında 2019 yılında;

- Sağlık Bilimleri Kütüphane Binası, Mimarlık ve Mühendislik Projeleri hizmet alımı işi
- Hukuk Fakültesi, Altyapı ve Drenaj Mühendislik Projeleri yapılması
- Transgenik Hayvan Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası, Mimarlık ve Mühendislik 

Proje Tadilatı hizmeti alımı işi gerçekleştirilmiştir.

Projenin 2019 yılı başlangıç ödeneği 500.000 TL olup, 312.110 TL’si harcanmıştır.

1982H030120 Kampüs Altyapısı

Proje kapsamında 2019 yılında,

- Beytepe yerleşkesi geneli ısıtma tesisatı tadilatı işleri,
- Tıp Fakültesi’ni besleyen sıcak, soğuk ve sirkülasyon borularının değişimi işi,
-  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı açık kafeterya doğalgaz kolon tadilatı ve iç tesisatının 

yapımı işi,
-  Beytepe yerleşkesi, Kimya bölümü K1234 blok doğalgaz tesisatı yapılması,
- Beytepe yerleşkesi, Mesleki Teknoloji Y.O. ARGE 2 binası, Öğrenci İşleri Laboratuvarı ve muhtelif 

birimlerdeki elektrik işlerinin yapılması işi,
-  Tıp Fakültesi, bilgisayar laboratuvarı data ve elektrik alt yapılarının yapılması,
-  Beytepe yerleşkesi geneli altyapı tesisat tadilat işleri,
-  Sıhhiye yerleşkesi l blok ısı merkezi mekanik tesisat işi,
- Güzel Sanatlar Fakültesi eşanjör dairesi sirkülasyon pompası ile galeri tadilatı ve Y5 blok eşanjör 

bakımı yapılması işi,
-  Beytepe yerleşkesi personel kafeteryası kazan ve mutfakları besleyen 3 adet doğalgaz sayacının 

gaz arzına açılması işi,
-  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tesisat ve inş. İşleri,
-  Beytepe yerleşkesi Hidrojeoloji İnce Kesit ve Kaya Laboratuvarı yağmur suyu hatları yapım işi,
-  Beytepe yerleşkesi mekanik tesisat işleri, 
-  Sıhhiye yerleşkesi öğrenci yurtları sıcak soğuk ve sirkülasyon borularının değişimi işi,
-  Beytepe yerleşkesi öğrenci işleri ısıtma tesisat tadilat ve muhtelif işlerin yapılması,
-  Beytepe yerleşkesi personel kafeteryası binası ana pis su ve yağmur suyu hattının deplase edilip 

yenilenmesi işi
şeklinde gerçekleşmiştir.
Projenin 2019 yılı başlangıç ödeneği 5.400.000 TL olup, yıl içerisinde 895.000 TL devreden ödenekten 
eklenmiş ve 4.017.700 TL’si de 2018H033310 numaralı “büyük onarım” projesine aktarılmıştır. 
Toplam 2.277.300 TL ödeneğin 2.271.542 TL’si harcanmıştır. 

2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler

Bu proje kapsamında 2019 yılında Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı için harcama yapılmıştır.
Projenin 2019 yılı başlangıç ödeneği 15.000.000 TL olup, projeye yıl içerisinde 4.500.000 TL arsa 
satış gelirinden, 4.020.000 TL ise devreden ödenekten eklenmiştir.
Toplam 23.520.000 TL ödeneğin 13.009.157 TL’si harcanmıştır.
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2019H035940 Muhtelif İşler 

2019 yılı içinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı için ayrılan bütçeden üretim süreçlerinde kullanılmak 
suretiyle kısmen veya tamamen değişime uğrayarak yarı mamul veya mamul mal haline gelecek olanlar 
dışında kalan, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kapsamında Üniversitemize bağlı bölümlerin 
Sıhhiye ve Beytepe olmak üzere ihtiyaçları olan muhtelif malzemeler, büro mobilyaları, fotokopi 
makinası, telefon santrali, yazıcı, klima alımı, jeneratör alımı, römork alımı, bayrak asma aparatı alımı, 
güç kaynağı alımı, yol süpürge makinası alımı, güvenlik kabini alımı, telsiz alımı, yer yıkama makinası 
alımı, mefruşat (perde) alımları yapılmıştır. Ayrıca, Konservatuvar Binası İnşaatı kapsamında da bu 
projeden harcama yapılmıştır.

2019 yılı içinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bu proje kapsamında; 
- 2 adet yeni sunucu alınarak sistem altyapısı iyileştirilmiştir.
- 2 adet yeni güvenlik yazılımı alınarak sistem ve ağ güvenliği artırılmıştır.
- 1 adet depolama sistemi alınarak sistem altyapısı iyileştirilmiştir.
- 192 adet ağ anahtarı alınarak kablosuz ağ altyapısı iyileştirilmiştir. Kapsama alanı %95 seviyelerine 

çıkmıştır.
- 120 adet bilgisayar, 75 adet yazıcı ve çevre birimleri alınarak bilişim altyapısı iyileştirilmiştir.
- Öğrencilerimizin kimlik, kayıt, not, mezuniyet vb. bilgilerinin daha kapsamlı yönetilebilmesi, güvenli 

ve ulaşılabilir olması için yeni Öğrenci İşleri Otomasyonu yazılımı alınmıştır.
- Eğitim yazılımlarının sayısı artırılarak öğrencilerimizin de kullanımına sunulmuştur.
- Tüm üniversiteye hizmet veren Başkanlığımız sistem odasının günümüz şartlarına uyumu ve güvenlik 

standartlarının sağlanması için gerekli revizyonun yapılarak iyileştirilmesi işine başlanmıştır.

Projenin 2019 yılı başlangıç ödeneği 7.500.000.- TL’dir. Bu ödeneğe yıl içerisinde 250.000 TL özgelir 
devirlerinden, 500.000.-TL Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında devreden ödenekten, 
1.500.000 TL likitten, 2.002.950 TL Doping Kontrol Merkezi’nde kullanılmak üzere Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’ndan gelen ve devreden ödenekten, 1.727.030 OSB Meslek Yüksekokulları eğitim desteği 
olarak YÖK’ten gelen ödenekten 140.698 TL de Tıp Fakültesi öğrenci giderlerinde kullanılmak üzere 
şartlı bağış olarak aktarılan tutar eklenmiştir.
Toplam 13.620.678 TL ödeneğin 11.019.968 TL’si harcanmıştır. Bu tutarın 6.301.409 TL’si makine-
teçhizat ve bilgisayar alımları, 2.764.926 TL yazılım alımları, 1.657.237 TL’si OSB teşvik kapsamında 
gelen tutardan ve 156.064 TL Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında kullanılmıştır. Ayrıca, 
Tıp Fakültesi öğrenci giderlerinde kullanılmak üzere şartlı bağış olarak aktarılan tutardan 140.332 TL 
harcama yapılmıştır.

2018H033310 Büyük Onarım 

2019 yılı içinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından bu proje kapsamında; 
- Hastaneler hariç tüm kampüs yangın algılama ve ihbar sistemlerinin 31.12.2019 tarihine kadar 

periyodik bakım-onarım işi,
- Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde bulunan kesintisiz güç kaynaklarının, orta ve alçak gerilim 

tesislerinin ve jeneratörler ile 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında parça hariç periyodik bakım-
onarım ve işletilmesi,

- Sıhhiye/Beytepe insan ve yük asansörlerinin 01.01.201--31.12.2019 bakım onarımı,
- Sıhhiye kampüsü b blokta yer alan sıhhi tesisat kolon borularının değişimi işi,
- Biyoloji bölümü giriş kat, birinci kat, ikinci kat ve merdiven boşluğunun sahanlığının tavanları ve 

duvarlarının boyanması işi,
- Üniversitemiz kongre merkezi balo salonu girişinde bulunan arızalı elektirikli kapının tamiratı,
- Beytepe kampüsü öğrenci kampüsü öğrenci yemekhanesi yanına yeraltı çöp konteynıra yapılması işi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi önü 1 no’lu otopark arkası çevre güvenlik panolarının güçlendirilmesi işi,
- Beytepe yerleşkesi, Psikoloji Bölümü merdiven kovaları ve korkuluklarının yağlı boya ile boyanması işi,
- Beytepe yerleşkesi muhtelif kalorifer, sıhhı tesisat ve altyapı işleri, 
- Erkek öğrenci yurdu E blok 13. bölüm tadilat işleri,
- 33 adet brülörün periyodik bakımı,
- Bilgisayar Mühendisliği, C blok kız yurdu, sosyaller bölgesi temiz ve pis su hatları yapılması,
- FTR ve Öğrenci İşleri ve yemekhane tabela yapımı,
- Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 3. kat Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tadilatı,
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- Tıp Fakültesi, Multidisiplin Laboratuvarlarında kullanılmak üzere 26 kalem malzeme alımı, 
- Beytepe yerleşkesi, Arkeoloji Bölümü koridorları ve öğretim üyeleri odalarının boyanması işi,
- Yıldız Amfi dış cephe tamiri,
- Sıhhiye yerleşkesi, Koruma Güvenlik, Kütüphane ve idari bina ana tesisat tadilatı,
- Ankara Devlet Konservatuvarı binası kablosuz Dect telefon sistemi kurulması için ihtiyaç duyulan 

malzeme alımı,
- Sıhhiye yerleşkesi D6 blok 12. kat yurt tadilat işi,
- Akademik ofis VRG tadilatı işi,
- Sıhhiye yerleşkesi D blok kablosuz ağ erişim sistemi altyapısı ve arızalı olan data priz ve kablolarının 

değiştirilmesi işi,
- Konservatuvarda bulunan çevre korkuluklarının sökülerek Sıhhiye yerleşkesinde bulunan ve 

deformasyona uğramış beton korkuluklarının yerine yapılması işi,
- Beytepe yerleşkesi, Seramik Bölümü Müzede kullanılmak üzere teşhir kürsüleri ve ayarlanabilir 

çelik raf yapılması işi,
- Sıhhiye yerleşkesi D5 blok 6.kat genetik laboratuvarı tadilatı,
- Sıhhiye yerleşkesi A katı kirli odaya basınçlı hava sistemi kurulması işi,
- Spor Bilimleri eski binası WC ve duş tadilatı,
- Güzel Sanatlar Fakültesi, Kampüs Sanat etkinlikleri çerçevesinde çeşitli imalatların yapılması işi,
- FTR dekanlık, zebra laboratuvatı tadilatı,
- Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne ait oda ve koridorların boyanması işi,
- Fizik Mühendisliği bodrum kat derslik ve laboratuvarı tadilatı,
- Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlık tadilat,
- Beytepe yerleşkesi, Kimya Mühendisliği engelli tuvaleti yapılması işi
- Edebiyat Fakültesi zemin kat B8-B9 blok ara geçiş engelli WC yapılması işi,
- Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi kamera kurulumu, dersliklerde projeksiyon cihazları yer değişikliği, 

ARGE 2 data ve elektronik kablolama, koruma güvenlik kamera arıza ve bakım işleri,
- Yeşil Vadi küptaş döşeme kaplanması işi,
- Beytepe yerleşkesi Makine Mühendisliği ve çeşitli birimlerde tadilat işleri,
- Biyoloji Bölümü Ft 4 1.kat Botanik Fizik Laboratuvarı tadilatı,
- Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ana girişin düzenlenmesi, Biyofizik erkek WC 

tadilatları,
- Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı çok maksatlı ısdn ve ıp tabanlı sayısal otomatik 

telefon santrali temini işi,
- Beytepe yerleşkesi Kongre Merkezi jeneratör setine otomatik transfer sistemi kurulması hizmeti işi,
- Eşanjör dairelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 11 adet sirkülasyon pompası alımı, 
- Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bakım Onarım Müdürlüğüne bağlı atölyelerde 

kullanılmak üzere 1.031 kalem malzeme temini,
- Beytepe yerleşkesi öğretim üyeleri mutfağının doğalgaz aboneliğinin gaz arzına açılması,
- Beytepe yerleşkesi öğrenci evlerinde kullanılmak üzere muhtelif malzeme alımı,
- Sıhhiye yerleşkesi D katı zemin tadilatı,
- Beytepe konservatuvar data hatları çekilmesi, İnşaat Mühendisliği fiber optik kablo ve kabin 

montajı ile koruma güvenlik kamera işlerinin yapılması işi,
- Beytepe anaokulu doğalgaz tesisatı işi,
- Hukuk Fakültesi jeneratörün yurtlar jeneratör merkezine taşınması ve yurtlar jeneratörünün de 

öğrenci evleri yanına taşınarak senkron çalışacak şekilde bağlantılarının yapılması işi,
- Sıhhiye yerleşkesi yemekhane cam sundurma ve bilgisayar laboratuvarı iklimlendirme işi,
- Sıhhiye Öğrenci İşleri ve Tıp Fakültesi Koordinatörlüğü kısmi tadilatı işi,
- Sıhhiye yerleşkesi terzihane bölümü alçıpan duvar, boya ve tadilat işi,
- Beytepe Biyoçeşitlilik Müzesi ve Konservatuvar binası tabela çalışması ve numaralandırma işi,
- Sıhhiye yerleşkesi, Morfoloji binası sıhhi tesisat işleri,
- Beytepe yerleşkesi sanat etkinliği konteyner yapım işi,
- Diş Hekimliği Fakültesi mekanik tesisat işleri,
- Beytepe yerleşkesi çatıları akan yerlerin silikon, sıvı yalıtım ve kauçuk bantla yalıtım yapılması,
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- Sıhhiye yerleşkesi kütüphane binası personel ofisleri ve zemin kat boya tadilatları,
- Radyo bölümü tadilatı, sağlık bilimleri fakültesi dekanlığı bir kısmının boyanması ve tesisat atölyesi 

ıslak hacim tadilatı işi,
- Sıhhiye yerleşkesi yurtlar bölgesi ısıtma boylerin yenilenmesi işi,
- D blokları (2 adet) ve diyet mutfağı (1 adet) asansör tadilatı işi,
- MRS salonları idari kısım kısmi tadilatı,
- Sıhhiye yerleşkesi E3 blok, bodrum kat asansör arkası, yemekhane, ofis ve koridor tadilatı,
- Sıhhiye ve Beytepe yerleşkelerinde bulunan jeneratörlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere 

63 kalem filtre alımı,
şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Projenin 2019 yılı başlangıç ödeneği 7.000.000.- TL’dir. Bu ödeneğe yıl içerisinde 2.000 TL 
özgelir devirlerinden, 175.050 TL OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği olarak YÖK’ten gelen 
ödenekten, 395.000 TL likit devirlerinden ve 17.950.000 TL de arsa satış gelirlerinden eklenmiş olup, 
1.100.000.-TL’si 1998H050180 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinden ve 4.017.700 TL’si 
de 1982H030120 numaralı “Kampüs Altyapısı” projesinden aktarılmıştır.
Toplam 30.639.750 TL ödeneğin 29.645.221 TL’si harcanmıştır. 

2019H035930 Yayın Alımları 
2019 yılı içinde Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından elektronik yayın ve basılı yayın 
alımları yapılmıştır. 
Projenin 2019 yılı başlangıç ödeneği 7.000.000.- TL olup, 6.820.388 TL’si harcanmıştır.

1998H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi 
Bu proje kapsamında Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı harcamaları yapılmıştır. 
Projenin 2019 yılı başlangıç ödeneği 3.300.000.- TL olup, bu ödeneğin 1.100.000 TL’si 2018H033310 
numaralı Büyük Onarım projesine aktarılmıştır. Kalan ödeneğin 93.078 TL’si harcanmıştır.

2016I000240 Hastaneler Büyük Onarım Projesi 
Bu proje kapsamında yapında işler;

- Erişkin Hastanesi Ek Poliklinik Binası tadilat ve onarım işi,
- Ek Poliklinik Binası MR Alanı tadilatı işi,
- Hastaneleri ve bağlı birimlerin tesisat hatlarının yenilenmesi işi,
- Onkoloji Hastanesi Isıtma Sistemleri Merkezi tadilatı,

şeklinde gerçekleşmiştir.
Projenin 2019 yılı başlangıç ödeneği 10.000.000.- TL (Hazine), 4.100.000.- TL (Döner Sermaye)’dir. 
Hazine ödeneğine 15.265.000 TL devreden ödenekten eklenmiş ve toplam 25.265.000 TL hazine 
ödeneğinin 8.213.965 TL’si harcanmış olup, döner sermaye ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

2019I000880 Muhtelif İşler 

Bu proje kapsamında yapılan işler;

- Diş Hekimliği Fakültesi ek bina inşaatı malzeme alımı,
- Linear akseleratör cihazı alımı,
- Minimal invazil cerrahi alet seti alımı,
- Soğutma grubu sistemi alımı,
- Manyetik Rezonans Görüntüleme sistemi alımı,
- Sıra çağrı sistemi
- İklimlendirme ve havalandırma sistemi 2019 yılı periyodik bakım onarımı,
- (66) kalem klima filtresi alımı,
- Yangın algılama ve ihbar sistemi (12 aylık),
- İlaç ve malzeme yönetim sistemi periyodik bakım onarım hizmeti
- Görüntü dağıtım, ikincil dıcom görüntü arşivleme ve sistemlerinin periyodik bakım ve onarımı,
- Klima santrali vidalı kompresörünün revizyonu işi,
- Karl storz marka cihaz tamiri,
- Ultrasonografi cihazının upgrade edilmesi,
- Hastane sterilazasyon ve merkezi sterilasyon tadilatı,
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- Erişkin hastanesi B katı pis su hattı tadilatı işi,
- Erişkin hastanesi KBB polikliniği kapı, 
- C katı Satınalma Müdürlüğü boya,
- 7 no’lu sekreterya arkası sedye yeri için cam tuğla örülmesi ve 9 no’lu giriş korkuluk yapılması işleri,
- Hastaneler kazan dairesi full oil tankı kondens tanka dönüştürülmesi işi,
- İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi 3. Blok eşanjör dairesi tadilatı,
- Biyokimya tüberküloz bölümünü besleyen weıss cihazının revizyonu işi,
- Ameliyathane PVC zemin ve ıslak hacim tadilatı,
- İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi B katı, A katı, zemin kat acil servisin mimarlık ve mühendislik 

projeleri yapılması,
- İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi L3 asansörü yedek parça alımı,
- Erişkin hastanesi Ortopedi Anabilim Dalı ve Bölüm 44 Psikiyatri Servisi kısmi çatı tadilatı işi,
- Erişkin kozmotoloji ünitesi A katındaki fototerapi seperatörlerinin dermontaj - montaj işi,
- Erişkin hastanesi Patoloji Bölümü laboratuvarı havalandırma sistemi tadilatı,
- Ek poliklinikler ve MR alanı yönlendirme levhaları ve kapı isimlikleri yapım işi,
- Hastaneler C blok tünelde bulunan ana elektrik panosu trafo 3-4 den kablo çekilerek güçlendirilmesi işi,
- Onkoloji ve İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi pencere bakım ve tamiratı,
- İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi duvar bandı yapılması ile asansör dairelerinin aliminyum menfez 

yapılması işi,
- Hastaneler kimyasal atık deposunun tavanı, radyoloji duvarının taş kaplanması ve evsel atık 

tadilatı,
- Genel Cerrahi Yoğun Bakım ünitesine çift yönlü yangın kapısı yapılması işi,
- Üniversitemiz hastanelerinin ihtiyacı olan tıbbi ve teknik malzeme alımları ile bunların bakım 

onarımları 

şeklinde gerçekleşmiştir.
Projenin 2019 yılı başlangıç ödeneği 55.550.000 TL olup, yıl içerisinde bu ödeneğe; 21.848.156 TL 
likit fazlasından eklenmiş, 11.000.000 TL de Cumhurbaşkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel 
Müdürlüğü tarafından gönderilen ödenekten eklenmiştir. Toplam 88.398.156 TL ödeneğin 52.295.881 
TL’si harcanmıştır. 

2009K120770 Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik AR-GE Merkezi

Projenin 2019 yılı başlangıç ödeneği 10.000 TL olup, ödeneğin tamamı proje özel hesabına aktarılmıştır.

2010K120960 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Projenin 2019 yılı başlangıç ödeneği 2.480.000 TL olup, ödeneğin tamamı proje özel hesabına 
aktarılmıştır.

2016K121230 İleri Kütle Spektrometresi Araştırma Laboratuvarı 

Projenin 2019 yılı başlangıç ödeneği 10.000 TL olup, ödeneğin tamamı proje özel hesabına aktarılmıştır.

2016K121240 Faz-l Klinik Merkezi 

Projenin 2019 yılı başlangıç ödeneği 6.000 TL olup, ödeneğin tamamı proje özel hesabına aktarılmıştır.

2018K120520 Nadir Hast. Biyobankası  Altyapı Güçlendirilmesi

Projenin 2019 yılı başlangıç ödeneği 2.000.000 TL. olup, ödeneğin tamamı proje özel hesabına 
aktarılmıştır.

2019K120360 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Projenin 2019 yılı başlangıç ödeneği 12.207.000 TL (Özgelir) olup, yıl içerisinde 12.371.461 TL eklenmiş 
(11.339.961 TL DÖSE gelir fazlası, 1.031.500 TL Tezsiz Yüksek Lisans gelir fazlası) ve toplam 24.578.461 
TL ödeneğin tamamı proje özel hesabına aktarılmıştır.

2.2  TAMAMLANAN PROJELER

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 


