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2021 Yılı Yatırım Uygulamaları
2020 yılında Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan toplam proje tutarı 143.332.000 TL‘dir. 
Bunun 124.125.000 TL Hazine, 12.207.000 TL Özgelir ve 7.000.000 TL Döner Sermaye katkılarından 
oluşmaktadır
Bu ödeneğe yılı içerisinde 57.439.835 TL hazine ve 36.220.860 TL özgelir olmak üzere toplam 
93.660.695 TL ödenek eklenmiştir. 2020 yılı revize ödenek miktarı ise 229.992.695 TL (7.979.000 
TL Kamulaştırma) olarak gerçekleşmiştir. 

2. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI 

Kamu Yatırım Projeleri

2021H03-167486 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

Projenin başlangıç ödeneği 1.500.000 TL olup, yıl içerisinde 950.000 TL’si 2020H03-151202 numaralı 
“Kampüs Altyapısı” projesine aktarılmıştır.

Bu proje kapsamında Beytepe yerleşkesinde bulunan ve hali hazırda kullanılan orman İçi yollar ile bir 
kısım imar parselleri arasında yolların açılması ve 28330 ada 36 parsele öğrenci yurdu binası yapımı 
için Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’nden izin alınmasına yönelik orman izin proje ve dosyalarının 
hazırlanması için 15.340 TL harcama yapılmıştır.

2020H03-151202 Kampüs Altyapısı

Proje kapsamında 2021 yılında,

- sıhhiye yerleşkesi F blokları doğalgaz tesisatı tadilatları işi,
- Beytepe Biyoloji Bölümü, Kimya Mühendisliği doğalgaz tesisatı tadilatı işi,
-  Sıhhiye yerleşkesi idari bina ile kütüphane binası arasında galeri ve tesisat yapılması işi,
-  Sıhhiye yerleşkesi öğrenci işleri ile kafeterya mutfağı soğuk su ana hattı, sıcak su kollektörü, 

kollektöre bağlı menza kazan dairesi içi boruların değişimi ve çamaşırhane menza kazan dairesi 
arası soğuk su boru hattının değişimi işi,

- Beytepe yerleşkesi D-E bloklar tesisat tadilatları,
- Beytepe yerleşkesi, Matematik Bölümü pompa değişimi, Aktüerya Bölümü tesisat tadilatı,
- Beytepe yerleşkesi B5 blok eşanjör dairesi pompa değişimi,
- Beytepe yerleşkesi Y5 blok eşanjörünün kapalı devre sistemine dönüştürülmesi ve istatistik 

bölümü tadilatı,
- Menza kazan dairesi doğalgaz istasyonu ve toprak hattı tadilatı
şeklinde gerçekleşmiştir.
Projenin 2021 yılı başlangıç ödeneği 5.003.000 TL olup, yıl içerisinde 950.000 TL 2021H03-167486 
numaralı “Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi” projesinden aktarılmıştır. 
Toplam 5.953.000 TL ödeneğin 4.051.500,77 TL’si harcanmıştır. 

2005H03-736 Derslik ve Merkezi Birimler
Bu proje kapsamında 2021 yılında Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı için harcama yapılmıştır.
Projenin 2021 yılı başlangıç ödeneği 3.000 TL olup, projeye yıl içerisinde 8.500.000 TL arsa satış 
gelirinden eklenmiş olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır.

2021H03-167488 Muhtelif İşler

- 2021 yılı içinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı için ayrılan bütçeden; büro hizmetlerinde 
kullanılacak olan, bilgisayar, yazıcı, yazı makinesi, fotokopi makinesi, baskı makinesi, evrak imha 
makinesi, gibi çalışmaya ilişkin makine alımları, tıbbi cihazlar, laboratuvar cihazları ile işyeri makine 
ve teçhizatları alımları, jeneratör, projeksiyon, motor, telefon santralı gibi makine ve vasıtalarla 
büro ihtiyacı dışında hizmetlerle ilgili keski, teksir, baskı, matbaa makineleri gibi uzun ömürlü ve 
üretimin artırılması amacına yönelik hizmet üretiminde kullanılan makine, alet, cihaz ve sabit tesis 
giderleri, makine-teçhizatın montaj giderleri bunlara ait olan yedek parça bedellerinin harcamaları 
yapılmıştır.

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın başta ağ cihazları ve fiber kablolama olmak üzere bilişim hizmetleri 
alanında hizmet vermeye yönelik alt yapı olanakları mevcuttur. Aralık 2021 itibariyle, Beytepe 
yerleşkemizde çalışan yedekli ana omurga, 58 adet yarı omurga 3. seviye ağ anahtarlama cihazı, 502 
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2021 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 55.683 öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 
sürdüren 11.235 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 989 yatak mevcuttur. Hastanelerimizde yıllık 1.069.629 hasta 
ayaktan, 43.717 hasta yatarak tedavi edilmiştir.   

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

Üniversite Maliye/Hazine Diğer

Sıhhiye Yerleşkesi 298.300,85 0 0 298.300,85

BeytepeYerleşkesi 5.234.533,90 388.776,00 0 5.623.309,90

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 50.473,49 0 0 50.473,49

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 11.092,00 11.092,00

Sincan MYO 1.940,00 1.940,00

Toplam 5.885.418,70 392.726,00 13.032,00 6.291.176,70

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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adet 2. seviye ağ anahtarlama cihazı ile 1673 adet WIFI cihazı ve WIFI yönetimi için 7 adet merkezi 
kontrol cihazı, 65 tane merkezi kontrol cihazından bağımsız WIFI mevcuttur. Sıhhiye yerleşkemizde 
çalışan bir adet router, yenilenmiş yedekli çalışan iki ana omurga, 14 adet 3. seviye ağ anahtarlama 
cihazı, 188 adet 2.seviye ağ anahtarlama cihazı ile yaklaşık 606 adet Wi-Fi cihazı mevcuttur. 

 Ağ sistemimizin güvenliği için kampüs ve sunucular önünde yedekli güvenlik duvarı sistemi 
kullanılmaktadır. Sıhhiye kampüsümüzün güvenliği için yedekli güvenlik duvarı sistemi ve URL 
filtreleme sistemleri kullanılmaktadır.

 Üniversitemiz elektronik posta sisteminin üzerinde çalıştığı yedekli sunucu, yedekli mail Gateway 
antivirüs ve spam sunucusu, yedekli Web sunucusu, yedekli posta sunucusu, yedekli sanal sunucu 
havuzu üzerinde 210 sanal sunucu, yedekli DNS sunucusu ile PROXY sunucusu Bilgi İşlem Dairesi 
bünyesinde işletilmektedir. Ayrıca Üniversitemizin diğer birimlerine ait İnternet TV, Uzaktan 
Eğitim, Kütüphane veri tabanları vb. uygulamalarda kullanılan 30 fiziksel sunucuya da Bilgi İşlem 
Dairesi ev sahipliği yapmaktadır. Dairemiz Bilgi İşlem Merkezi’nde bulunan yedekli (redundant) 
UPS, özel jeneratör ve kampüs jeneratör sistemi ile beslenmektedir. Ayrıca ana dağıtım noktaları 
olan bölüm ve birimlerde bulunan router/switch’ler de UPS’lerle desteklenmektedir.

2021 yılı içinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bu proje kapsamında; 
- 6 adet yeni sunucu alınarak sistem altyapısı iyileştirilmiştir.
- 2 adet yeni Ağ Yönlendirici alınarak sistem ve ağ altyapısı iyileştirilmiştir.
- 18 adet ağ anahtarı alınarak kablosuz ağ altyapısı iyileştirilmiştir. Kapsama alanı %95 seviyelerine 

çıkmıştır.
- 179 adet bilgisayar, 20 adet yazıcı ve çevre birimleri alınarak bilişim altyapısı iyileştirilmiştir.
- Koronavirüs salgınından dolayı Uzaktan / Online eğitim yazılımları alınarak Üniversitemizin 

kullanımına sunulmuştur.
- 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 2021 yılı başlangıç ödeneği 9.992.000.- TL’dir. Bu ödeneğe yıl içerisinde 400.000.-TL 
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında devreden ödenekten, 13.887.428 TL Doping Kontrol 
Merkezi’nde kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelen ve devreden ödenekten, 
2.006.338 OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği olarak YÖK’ten gelen ödenekten, 1.500.000 
TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden, 4.300.000 TL likitten eklenmiştir. 230.000 TL ise 2021H03-
167484 numaralı Yayın Alımları projesinden aktarılmıştır. 

Toplam 32.315.766 TL ödeneğin 27.175.542 TL’si harcanmıştır. Bu tutarın 5.029.160 TL’si makine-
teçhizat ve bilgisayar alımları, 5.197.919 TL yazılım alımları, 807.422 TL’si OSB teşvik kapsamında 
gelen tutardan ve 52.135 TL Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, 3.999.723 TL’si yüzme 
havuzu için, 12.089.183 TL’si de Türkiye Doping Kontrol Merkezi’nde kullanılmıştır. 

2020H03-151215 Büyük Onarım

2021 yılı içinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından bu proje kapsamında;  

- Telefon Santralleri 01.01.2021-31.12.2021 bakım onarımı, 
- Hastaneler hariç tüm kampüste yangın algılama ve ihbar sistemleri 31.12.2021 tarihine kadar 

periyodik bakım-onarım işi, 
- İnsan ve yük asansörleri, monşarj asansörleri ve engelli platformları 01.01.2021-31.12.2021 arası 

bakım onarımı,
- Beytepe ve Sıhhiye yerleşkesinde yer alan çevre güvenlik kamera sistemlerinin 01.02.2021-

31.12.2021 tarihleri arasındaki bakım onarımı,
- Kesintisiz Güç Kaynakları bakım onarımı 01.01.2021-31.12.2021 arası bakım onarımı,
- Sıhhiye ve Beytepe rögar ve rögarlara bağlı kanal hatlarının kanal açma ve temizleme araçları ile 

31.12.2021 tarihine kadar temizlenmesi işi, 
- Sıhhiye yerleşkesi Öğrenci İşleri binası soğutma grubu tamiri, parça değişim ve revizyonu işi,
- Merkez yerleşke eski Halk Bankası ofisinin düzenlenerek kalite kontrol, yabancı ilişkiler, Hacettepe 

Tanıtım Ofisi yapılması işi, 
- Beytepe yerleşkesi Öğrenci Evleri ve yurtları tadilatı, 
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- Sıhhiye ve Beytepe yerleşkelerine hizmet veren telefon santrallerinin ihtiyacı olan yedek parça 
temini işi,

- Beytepe yerleşkesi muhtelif çevre düzenleme işleri-çeşitli birimlerde tadilat işleri
- Kimya ve İstatistik Bölümü, Amfi Tiyatro İktisat Fakültesi elektrik tadilat işleri,
- Diş Hekimliği çeşitli birimlerinde boya, alçı sıva, alçı panel yapımı,
- Beytepe yerleşkesi Biyoloji Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi, Maden Mühendisliği ile muhtelif 

yerlerde elektrik ve tesisat tadilatları,
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesine bağlı atölyelerde kullanılmak üzere 977 kalem 

malzeme alımı,
- Diş Hekimliği Fakültesi tavan içi yatay dikey boruların zemin kat girişlerine kadar vanalar dahil prc 

boru ile değişiminin yapılması,
- Çeşitli birimlerin ve fakültelerin ofis, çevre düzenlenmesi ile çatılarının kısmi tadilat ve onarım işi,
- Beytepe yerleşkesi Gün Hastanesi tadilatı,
- Merkez yerleşke F7-9 blok yeni arşive profilden açık raflı dolap ve çeşitli demir imalatları yapılması,
- Beytepe yerleşkesinde bulunan 2 Adet jeneratörün taşınarak devreye alınması işi,
- Peyzaj Planlama Müdürlüğü Beytepe yerleşkesi iş makineleri için bakım onarım işi,
- Edebiyat Fakültesi B10 blok Psikoloji Derslikleri Engelli WC ile çeşitli birimlerde tadilat işleri 

yapılması,
- Beytepe yerleşkesi yurt kazan dairesi ile sera doğalgaz tesisatı ve Peyzaj Planlama Müdürlüğü 

tesisat tadilatı,
- Beytepe yerleşkesi erkek ve kız öğrenci yurtları tadilatları,
- Beytepe yerleşkesinde yer alan fakültelerin kısmi onarım ve tadilatları işi,
- Öğrenci İşleri yemekhanesi eşanjör dairesi tadilatı,
- Sıhhiye yerleşkesi kız ve erkek yurt merdiven kovalarına emniyet filesi, odalara boya badana ve 

duşlar kısmı tadilatı,
- Beytepe yerleşkesi Öğrenci İşleri çatı tadilatı ile Gazze Cami, Hukuk Fakültesi ve camlı yemekhane 

kısmı tadilatı,
- Gıda Mühendisliği A-B blok laboratuvar tadilat işi,
- M Kapısı, H Kapısı önü muhtelif tadilatlar,
- Hukuk Fakültesi soğutma tesisatı tadilatı ve sınıf öğrenci soğuk su tesisatı tadilatı,
- Sıhhiye yerleşkesi öğrenci ve memur kafeteryası mutfağı muhtelif eksiklikleri, Eczacılık Fakültesi 

Parenteral Mayi Laboratuvarı 2. kat bölüm tadilatı, F1 blok 2. kat Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı hücre 
kültür oda tadilatı işleri,

- Beytepe yerleşkesi A-C blokların mekanik tesisat tadilatları,
- Beytepe yerleşkesi İİBF 2. kat ve 3. kattaki çalışma ofislerinin boyanması işi,
- Diş Hekimliği Fakültesi tesisat boya ve asma tavan işlerinin yapılması işi,
- Beytepe yerleşkesi, derslikler bakım onarım, orta göbek güvenlik kulübesi ve A nizamiye data işleri 

ile konser salonu elektrik işleri,
- Beytepe yerleşkesi B Nizamiye ve beyaz ev soğuk su hattı, Y bloklar soğuk su hattı, kulüp katı sıhhi 

tesisat tamirleri, Gıda Mühendisliği, bodrum kat WC gideri tadilatı yapılması işi,
- Sıhhiye ve Beytepe yerleşkelerinde yer alan soğutma sistemlerinde, klima atölyeleri tarafından 

kullanılacak olan antifriz ve soğutma gazı temini işi,
- Beytepe yerleşkesi kızgın su kazan tamiri, Hukuk Fakültesi ısıtma sistemi pompa değişimi, kızgın su 

hattı tamiri,
- Beytepe yerleşkesi İktisat Fakültesi derslik ve çeşitli birimlerde tadilat işleri,
- Beytepe yerleşkesi Kütüphane ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü kısmi tadilat işleri,
- Beytepe yerleşkesi 2 adet jeneratörün taşınması ve bakımının yapılması, Sıhhiye yerleşkesi Diş 

Hekimliği Fakültesi altı personel otoparkı pano tadilatı ve armatürlerin yenilenmesi işi,
- Beytepe yerleşkesi Eğitim-Gıda Aktüerya-Matematik Bölümü tadilatları,
- Sıhhiye yerleşkesi muhtelif yerlerinde trevertan, andezit tadilatları ile zemin boyası işi

şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Projenin 2021 yılı başlangıç ödeneği 15.500.000 TL’dir. Bu ödeneğe yıl içerisinde 270.000 TL OSB 
Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği olarak YÖK’ten gelen ödenekten, 3.500.000 TL yatırımları 
Hızlandırma Ödeneğinden,4.000.000 TL de likitten eklenmiştir.
Toplam 23.270.000 TL ödeneğin 20.827.150 TL’si harcanmıştır.
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2021H03-167484 Yayın Alımları
2021 yılı içinde Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından elektronik yayın ve basılı yayın 
alımları yapılmıştır. 
Projenin 2021 yılı başlangıç ödeneği 9.000.000 TL olup, 230.000 TL’si 2021H03-167488 numaralı 
muhtelif işler projesine aktarılmıştır. Kalan 8.770.000 TL ödeneğin 8.601.343 TL’si harcanmıştır.

2021H05-168464 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi
Projenin 2021 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000 TL olup, ödeneğin 124.195 TL’si harcanmıştır.

2021I00-165767 Hastaneler Büyük Onarım Projesi

Bu proje kapsamında yapında işler;

- İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi B3 blok bölüm 39-38-37 tadilatı,
- Onkoloji Hastanesi ısıtma sistemi merkezi tadilatı,
- Hastanelerimiz ameliyathanelerinin negatif basınç ile çalıştırılabilmesi için gerekli havalandırma 

tesisatı tadilatı işi,
- Erişkin Hastanesi acil servis reorganizasyonu ikmal ve çevre düzenleme inşaatı işi,
- Erişkin Hastanesi ve Çocuk Hastanesinin çeşitli birimlerinde kullanılacak malzeme alımı,
- Erişkin Hastanesi acil binası pencere ve cephe kanat sistemlerinin ile dış giydirme cephenin 

sabitlenmesi işi,
- Erişkin Hastanesi acil servis içerisinde bulunan C1 Covit polikliniği ile A Katı Aşı Merkezi boyanması 

işi ve
- Sıhhiye yerleşkesi Anatomi Bölümü mutfak tadilatı ve odaların boyanma işi

şeklinde gerçekleşmiştir.

Projenin 2021 yılı başlangıç ödeneği 26.000.000 TL’dir. Bu ödeneğe yıl içerisinde    29.023.508 TL 
devreden ödenekten eklenmiş ve 1.155.000 TL de 2021I00-155452 numaralı Muhtelif İşler projesinden 
aktarılmıştır. 

Toplam 56.178.508 TL ödeneğinin 56.175.755 TL’si harcanmıştır.

2021I00-155452 Muhtelif İşler

Bu proje kapsamında yapılan işler;

- İklimlendirme ve havalandırma sistemi 2021 yılı periyodik bakım onarımı,
- Hastanelerimiz sterilazasyon ve merkezi sterilasyon tadilatı,
- Yangın algılama ve ihbar sistemi 12 aylık,
- (34) kalem tıbbi demirbaş alımı,
- Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı ihtiyacı olan sunucu alımı,
- 2 adet defibilatör cihazı otomatik eksternalin alınması işi,
- İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi servis banyo ve WC’lerde kurulu bulunan çeşitli marka model 

hemşire acil çağrı sistemlerinin bakım onarım ve tadilatlarının yapılarak çalıştırılması işi,
- Erişkin Hastanesi 7. ve 8. blok sirkülasyon pompalarının değişimi ile hastane genelindeki patlayan 

boruların değişimi işi,
- Hastaneler network kablolama yapılması ve bölüm 72’nin covid servisine dönüştürülmesi işi,
- Erişkin Hastanesi 7. ve 8. blok sirkülasyon pompalarının değişimi ile hastane genelindeki patlayan 

boruların değişimi işi,
- İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi mescitler ile çeşitli birimlerin tadilatlarının yapılması işi,
- Centrıcıty Uv görüntü dağıtım, ikincil dıcom görüntü arşivleme ve zpf web mobil görüntü sistemleri 

periyodik bakım ve onarımı,
- 4 adet sistem odaları hassas kontrollü klima sistemlerinin bakım onarımı işi,
- Erken uyarı sisteminin kontrolünü sağlayan yazılımın bakım, destek ve upgrade hizmet alımı,
- 2 adet Elekta marka Lıneer Hızlandırıcı Cihazı periyodik bakım onarımı,
- 33 adet Siemens marka tıbbi cihazların periyodik bakım onarımları,
- 1 adet Raysearch tedavi planlama sistemi için yıllık periyodik bakımı,
- 128 adet cihazım periyodik bakım onarımı,
- İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm 80, derin dondurucu kompresör, 

drayer, kapı kolu değişimi ve çalışır vaziyette teslimi,
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- Erişkin acil ve Onkoloji Hastanesi hemşire çağrı yapımı, Erişkin acil merkezi saat ve anons sistemi 
tamiratları,

- Bölüm 73,74 ve 75 Hasta Monitör İzleme, Sendika Odaları Data Kablolama Yapılması İşi,
- Erişkin Hastanesi Morg Dolabı Kompresörü Değişimi Ve Kan Bankası Soğuk Hava Deposu 

Kompresör, Lp-Hp Kombino Değişimi İle Gaz Şarjının Yapılarak Çalışır Vaziyette Teslimi ve
- Üniversitemiz Hastanelerinin İhtiyacı Olan Tıbbi Ve Teknik Malzeme Alımları İle Bunların Bakım 

Onarımlarışeklinde gerçekleşmiştir.
Projenin 2021 yılı başlangıç ödeneği hazine için 59.000.000 TL ve döner sermaye için 7.500.000 TL 
olup, yıl içerisinde hazine ödeneğine; 42.450.694 TL likit fazlasından, 5.000.000 TL de yatırımları 
hızlandırma ödeneğinden eklenmiştir. 1.155.000 TL de 2021I00-165767 numaralı Hastaneler Büyük 
Onarımı projesine aktarılmıştır. 
Toplam hazine ödeneği olan 105.295.694 TL ödeneğin 51.777.080 TL’si harcanmıştır.   

2010K12-1307 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Projenin 2021 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL olup, proje özel hesabına aktarılmamıştır.

2021K12-168220 İleri Kütle Spektrometresi Araştırma Laboratuvarı 

Projenin 2021 yılı başlangıç ödeneği 209.000 TL olup, proje özel hesabına aktarılmamıştır.

2016K12-2845 Faz-l Klinik Merkezi

Projenin 2021 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL olup, proje özel hesabına aktarılmamıştır.

2018K12-16654 Nadir Hast. Biyobankası  Altyapı Güçlendirilmesi

Projenin 2021 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL olup, proje özel hesabına aktarılmamıştır.

2021K12-168223 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Projenin 2021 yılı başlangıç ödeneği 13.421.000 TL yıl içerisinde 19.563.243 TL eklenmiş (17.456.156 
TL likit devrinden, 2.107.087 TL Avrupa Birliği projelerinden kalan tutar) ve toplam 32.984.243 TL 
ödeneğin 22.980.000 TL’si proje özel hesabına aktarılmıştır.


