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1.YÖNET C ÖZET

  

Son yüzy lda meydana gelen teknolojik ve bilimsel geli meler, tüm ülkeleri oldu u 

gibi ülkemizi de ciddi anlamda etkilemi tir. Söz konusu geli meler kurumsal yönetim 

alan nda da ya anm t r. Bu teknolojik ve bilimsel geli melerin takip edilmesi, en verimli 

ekilde kullan lmas , geli mi bir altyap ve çal ma ortam yla mümkündür.  

Kamu harcamalar n n yerinde, zaman nda ve gerekti i yap lmas , geli mi bir altyap 

ve çal ma ortam ihtiyac n beraberinde getirir. Burada kamu harcamalar n n önemi ortaya 

ç kmaktad r. Yap lan her yat r m n idarenin varolu gerekçesine hizmet etti i dü ünülürse 

yat r mlar n en verimli bir ekilde kullan lmas temel görev olmal d r.  

Yeni kurulan bir Üniversite olarak varolu nedenimiz olan insan odakl e itim, 

ara t rma ve kamu yarar faaliyetleriyle nitelikli bireyler yeti tirerek bölgenin ve ülkenin 

sürdürülebilir kalk nmas na katk sa lama görevimizi gerekli yat r mlarla desteklemek 

öncelikli hedefimizdir.          

          Prof.Dr. smail GÜVENÇ        

                        Rektör         
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2.GENEL DE ERLEND RME    

Dünyada özellikle yüzy l m z n son çeyre inde ciddi de i iklikler söz konusu 

olmu tur. Küreselle me, kalite olgusu, d a aç kl k, kaynaklar n etkin kullan m ve artan 

rekabet artlar gibi geli meler hemen tüm ülkeleri ve bu ülkelerin kurumlar n etkilemi tir. 

Bu anlamda, kamu kurumlar n n daha etkin ve daha rekabetçi bir politika izlemeleri, bu 

politikaya uygun olarak da yeniden yap lanmalar söz konusudur.  

Bu politikan n bir sonucu olarak birtak m yeni yap lanmalar ve organizasyon 

çal malar ba lat lm t r. Türk üniversiteleri de daha ça da , dünya ile uyumlu ve daha etkin 

bir yap ya kavu may hedefleyerek yeniden yap lanma sürecinde yerlerini almak için 

çal maktad rlar.   

 

2.1. Misyon, Vizyon ve De erler  

Misyon, bir organizasyonun var olma nedenidir. Vizyon ise, bir organizasyonun ne 

olabilece ine ili kin heyecan olu turan ileri görü lülük veya organizasyonun potansiyel 

gelece ini ifade eden bir foto raf olarak tan mlanabilir. Bu aç dan bak ld nda vizyon ve 

misyon kavramlar n n genellikle birbirinin yerine kullan lmakta oldu u görülmektedir. Oysa 

bu iki kavram birbirinden farkl l k arz etmektedir. Misyon, bir organizasyonun var olma 

nedenini ifade ederken, vizyon hayal edilen gelece i ifade etmektedir.   

De er kavram ise, bir organizasyonun sahip oldu u etik kurallar , di er bir ifadeyle 

organizasyonun üstün yönlerini göstermede kullan lmaktad r.  

Bu de erlendirmeden sonra Kilis 7 Aral k Üniversitesi olarak,  

 

2.1.1.Misyonumuz  

      

   

nsan odakl e itim, ara t rma ve kamu yarar faaliyetleriyle nitelikli bireyler 

yeti tirerek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalk nmas na katk sa lamak.    
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2.1.2Vizyonumuz: 

 
Bir s n r ilinde bulunmas nedeni ile gerek Türkiye ye ve gerekse kom u ülkelere 

yönelik e itim, ara t rma ve sa l k alan nda ihtiyaç duyulan hizmetler sunmak.  

 

3.KURULU UN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER

   

Yurt içi ve d ndaki üniversiteler ile i birli i kurmak ve geli tirmek 

 

Bölgesel ve ulusal kalk nmaya katk s olan projeleri üretmek 

 

Akreditasyon ve/veya de erlendirme çal malar n üniversitemizin bütün 

birimlerinde yayg nla t rmak, toplam kalite ve iyi yöneti im anlay n 

üniversitede hâkim k lmak  

 

Dinamik, yenilikçi, giri imci ve insan odakl bir üniversite olmak 

 

E itim ve ara t rmalar n disiplinler aras olmas n sa lamak ve 

yayg nla t rmak 

 

Yeterli düzeyde yabanc dil ö renimini sa lamak  

 

Üniversitenin fiziksel ve teknolojik altyap s n geli tirmek  

 

Üniversite çal anlar ve ö rencileri ortak hedeflere yönlendirmek ve 

motivasyonlar n yüksek tutacak çal malar yapmak  

 

Bilimsel çal malar te vik etmek 

 

Üniversitemizi ulusal ve uluslararas düzeyde daha iyi tan tmak  

 

Kilis in ve bölgenin ihtiyaç duydu u alanlarda yeni birimler kurmak           
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Tablo 1: Stratejik Hedefler 
STRATEJ K 
AMAÇLAR  

PERFORMANS GÖSTERGELER  MEVCUT 
DURUM  

STRATEJ K 
HEDEFLER  

Üniversitemizin taraf oldu u uluslararas proje 
say s (adet)   

1 25 

Yurtd ndaki üniversitelerde geçici olarak 
e itim gören lisans ve lisansüstü ö renci say s 
(adet)    

30 

Yurtiçindeki üniversitelerde geçici olarak 
e itim gören lisans ve lisansüstü ö renci say s 
(adet)   

2 30 

Yurtiçindeki üniversitelere geçici süreyle 
gönderilen akademik personel say s (adet)     

1 15 

Yurtd ndaki üniversitelere geçici süreyle 
gönderilen akademik personel say s (adet) 

1 25 

Yurtiçindeki üniversitelerden geçici süreyle 
gelen akademik personel say s (adet)  

20 

Yurtd ndaki üniversitelerden geçici süreyle 
gelen akademik personel say s (adet)   

10 

Yurtiçi ve Yurtd üniversitelerle ortak olarak 
yürütülen proje say s (adet) 

1 25 

Ulusal ve uluslararas seminerlere kat l m 
sa lanan ö renci say s (adet) 

7 150 

         

(1)Yurt çi ve D ndaki 
Üniversiteler ile birli i 
Kurmak ve Geli tirmek  

Üniversitemiz taraf ndan düzenlenen ulusal ve 
uluslararas kongre, sempozyum, seminer vb. 
etkinliklerin say s (adet)   

2 25 

Bölgesel ve ulusal kalk nmaya yönelik olarak 
sunulan proje say s (adet) 

7 30 

Bölgemizdeki sanayi ve ticaretin geli mesine 
yönelik proje say s (sanayici ortakl ) (adet)  

20 

Bölgesel ve ulusal kalk nmaya yönelik olarak 
verilen e itim etkinli i say s (adet) 

16 50 

   

(2) Bölgesel ve Ulusal 
Kalk nmaya Katk s Olan 
Projeler Üretmek 

Bölgemizdeki turistik, kültürel ve edebi 
zenginliklerin ortaya ç kar lmas ve 
korunmas na yönelik proje say s (adet)  

10 

Toplam kalite yönetimine yönelik kurum içi 
e itim semineri say s (adet) 

3 10 

Kalite geli tirme konusunda tüm kurulu lar n 
kat ld toplant say s (adet)  

10 

Kalite ölçme konusunda memnuniyetini 
ölçmeye yönelik de erlendirilen anket say s 
(adet)  

15 

Kurumsal kaliteyi art rmaya yönelik proje 
say s (adet)  

5 

Akademik ve idari personelimizin 
ba ar mlar n art rmaya yönelik verilen 
yetkinle tirme e itimi say s (adet)  

10 

Birimlerin üst yönetimine rapor sunan kalite 
çember say s (adet)  

5 

Akreditasyona girecek birim say s (adet)  10 

    

(3) Akreditasyon ve/veya 
De erlendirme 
Çal malar n 
Üniversitemizin Bütün 
Birimlerinde 
Yayg nla t rmak, Toplam 
Kalite ve iyi Yöneti im 
Anlay n Hakim K lmak 

De erlendirme süreci say s (adet)  10 
Ö renci kulüplerine kat l m oran (%) 10 40 
Ulusal ve uluslararas proje yar mas na kat lan 
ö renci say s (adet)  

20 

     

Üniversitemizde yar zamanl çal an ö renci 
say s ndaki art oran (%)   

20 
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Birimlerce yap lacak, toplumu bilgilendirmeye 
ve bilinçlendirmeye yönelik sertifikal e itim 
etkinli i (adet)  

15 

Toplum hizmetine sunulan sertifikal e itime 
kat l ma oran ndaki art (%)   

10 

Üniversitemizin toplumla ili kilerinden 
memnuniyet düzeyini de erlendirmeye yönelik 
anket say s (adet)  

5 

(4) Dinamik, Yenilikçi, 
Giri imci ve nsan Odakl 
Bir Üniversite Olmak 

Uzaktan e itim hizmeti veren bölüm say s 
(adet)  

10 

Lisans programlar nda farkl disiplinlere ait 
ders oran (%) 

20 30 

Çift ana dal ve yan dal uygulamalar n ba latan 
program say s (adet)  

5 

 

(5) E itim ve 
Ara t rmalar n Disiplinler 
aras Olmas n Sa lamak 
ve Yayg nla t rmak  Disiplinler aras yakla mla yürütülen 

ara t rma projesi say s (adet)  
5 

Uluslararas düzeyde kabul edilmi ders 
kitaplar ndan Türkçeye çevrilenlerin say s 
(adet)  

5 

Türkçenin bilim dili olarak 
zenginle tirilmesine katk da bulunacak 
bilimsel etkinlik say s (adet)  

10 

Üniversitemizde yay nlanan dergilerin her 
say s nda bulunan, Türkçe ye çevrilmi 
bilimsel makale say s (adet)  

2 

Lisans düzeyinde yabanc dil haz rl k e itimi 
verilen program say s (adet)  

5 

     

(6) Yeterli Düzeyde 
Yabanc Dil Ö renimini 
Sa lamak   

Üniversitemiz bünyesinde aç lacak yabanc dil 
e itim programlar na kat lan akademik ve idari 
personel say s (adet) 

30 200 

Üniversite mensuplar n n fiziksel ve teknolojik 
altyap dan memnuniyet düzeyi art (%)  

10 30 

Teknolojik ve fiziksel altyap y iyile tirmek 
amac yla dünyan n önde gelen üniversiteleri 
örnek al narak yap lan k yaslama çal mas 
say s (adet)  

5 

Spor alanlar ndaki art oran (%)   20 

       

(7) Üniversitenin Fiziksel 
ve Teknolojik Altyap s n 
Geli tirmek 

Teknolojik donan ma (bilgisayar, tepegöz, 
projeksiyon vb. ekipmana) sahip s n flar n 
toplam dersliklere oran (%)  

30 80 

Üniversite mensuplar n bilimsel üretime 
yöneltmek, kurumun stratejik hedeflerini 
benimsetmek amac yla yap lan kurum içi 
toplant ve benzeri faaliyet say s (adet)   

20 

Üniversite mensuplar n n adalet, liyakat ve 
ba ar m ölçütleriyle ilgili memnuniyetini 
ölçmek için yap lacak anket çal mas say s 
(adet)  

10 

Kurum içi motivasyonu art rmak amac yla 
yap lan periyodik sosyal ve kültürel 
etkinliklerin say s (adet)  

20 

Akademik dan man ba na dü en lisans 
ö rencisi say s ortalamas (adet) 

30 20 

Ö renci kulüplerinin etkin çal mas n 
sa lamak ve faaliyetlerini art rmak amac yla 
kulüp ba kanlar ile Üniversite yönetimi 
aras nda yap lan toplant say s (adet) 

2 15 

Ö rencileri mesleki ilgi alanlar na yönelik 
konularda bilgilendirmek amac yla düzenlenen 
e itim (kurs/seminer) çe idi (adet)  

30 

       

(8) Üniversite Çal anlar 
ve Ö rencilerini Ortak 
Hedeflere Yöneltmek ve 
Motivasyonlar n Yüksek 
Tutacak Çal malar 
Yapmak 

Kurum kültürünün alg lanmas na yönelik  5 
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olarak yap lacak anket say s (adet) 
Kütüphanemizin üye oldu u sanal veri taban 
say s ndaki art oran (%)   

50 

Akademik personelin bilimsel toplant lara 
kat l m oran (%)  

30 50 

Ö retim üyesi ba na dü en ders yükü (saat)  22 15 
Yeni aç lacak lisans üstü program say s 
(adet) 

3 12 

Ö retim üyesi ba na dü en SCI, SSCI ve 
AHCI kapsam ndaki dergilerde yay mlanan 
çal ma say s (adet) 

2 3 

   
(9) Bilimsel Çal malar 
Te vik Etmek 

Al nmas hedeflenen patent say s (adet)  5 
Üniversiteyi tan tmak amac yla düzenlenen 
faaliyet say s (adet) 

1 10 

Sponsor olunan fuar, sportif ve benzeri faaliyet 
say s (adet)  

5 

Ulusal yüksek ö retim kurumlar içerisinde 
bilimsel yay n s ralamas ndaki yeri (s ra)  

20 

Ulusal ve uluslararas spor organizasyonlar na 
kat lan ö rencilerin toplam ö renci say s na 
oran (%) 

5 25 

Ulusal ve uluslararas düzeydeki sosyal, 
kültürel ve sanatsal etkinliklere kat lan 
ö rencilerin toplam ö renci say s na oran (%) 

5 25 

     

(10) Üniversitemizi Ulusal 
ve Uluslararas Düzeyde 
Daha yi Tan tmak 

Ba ka kurum ve çevrelerin mezunlardan 
memnuniyeti (%)  

25 

Aç lmas planlan p da ö renci al nan bölüm 
say s oran (%)  

50 

Mezunlar m z n bitirdi i bölümlerle ilgili i 
bulma oranlar (%)  

50 

Payda larla yeni birimlerin aç lmas ile ilgili 
olarak y ll k yap lan toplant say s (adet)  

2 

  

(11) Kilis in ve Bölgenin 
htiyaç Duydu u 

Alanlarda 
Yeni Bölümler Kurmak 

Her y l önerilerin bölüm say s (adet)  40 

    

4.KURULU YATIRIMLARININ F NANSMAN KAYNAKLARI  

Üniversitemizin 2009 y l Yat r m bütçesinin ba lang ç ödenekleri toplam 9.000.000 

TL dir. Y l içerisinde 540.144 TL ekleme yap lm ve daha sonra ilgili tertipten projeler aras

 

275.000 TL dü ülmü tür. 2009 y l içerisinde toplam ödenek 9.265.144 TL olup bunun 

8.997.000 TL si harcanm t r. Y l içerisinde Devlet Planlama Te kilat Müste arl ndan 

kamula t rma gideri olarak 234.000 TL ek ödenek al nm olmas na ra men kamula t rma 

yap lacak yerin Üniversitemiz d ndaki kurumlar n ve bireylerin davalar na konu 

oldu undan ve süreç devam etti inden, ödenek, harcanamayarak iptal olmu tur. Yat r m 

harcamalar m z özel bütçe kaynaklar ile kar lanm t r.    
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5.KURULU UN MEVCUT ÜRET M KAPAS TES

  
Üniversitemizin üretim kapasitesi tespitine ili kin olarak belirlenen tablolar a a da 

gösterilmektedir. 

        
        Tablo 2. Hizmet Alanlar

   

Akademik ve idari personelin çal ma alanlar na dair veriler Tablo 3 te sunulmu tur. 

      

    Tablo 3. Personel Çal ma Alanlar

 

H ZMET ALANI   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Say s

 

16 75 75 75 75 75 75 75 Akademik Personel  
Çal ma Alan

 

Kapasitesi (ki i) 25 92 92 92 92 92 92 92 
Say s

 

4 26 26 26 26 26 26 26 dari Personel Çal ma 
Alan

 

Kapasitesi (ki i) 7 38 38 38 38 38 38 38 

  

Üniversiteler, temel görevleri olan kaliteli e itim-ö retim faaliyetini sürdürebilmeleri 

için gerekli alt yap ve fiziki artlar sa lamak durumundad r. Bu e itim kalitesinin 

artmas nda önemli bir etkendir.     

Kilis 7 Aral k Üniversitesi, 2 yerle keye sahiptir. Merkez yerle ke 238 dekarl k bir 

araziye sahip olup burada Muallim R fat E itim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Meslek 

Yüksekokulu ile idari birimler bulunmaktad r. Yusuf erefo lu Sa l k Yüksekokulu ve 

Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun bulundu u ikinci yerle ke ise 8 dekarl k bir arazi 

üstündedir.  

Üniversitemizdeki akademik birimlerin mülkiyet esas na göre durumlar a a daki 

tabloda verilmi tir: 

H ZMET ALANI   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Say s  1 1 3 3 3 3 3 4 

Ö renci Kantini Kapasitesi (ki i) 100 100 500 500 500 500 500 600 
Say s

 

2 2 2 2 2 2 2 2 
Ö renci Yemekhanesi Kapasitesi (ki i) 160 160 160 160 160 160 160 160 

Say s

 

- - - - - - -  
Personel Yemekhanesi Kapasitesi (ki i) - - - - - - -  

Say s

 

- - - - - - -  
Misafirhane Kapasitesi (ki i) - - - - - - - 7 

Say s

 

- - - - - - -  
Lojman Kapasitesi (ki i) - - - - - - -  

Say s

 

4 4 4 4 4 4 4 4 
Konferans Salonlar

 

Kapasitesi (ki i) 620 620 620 620 620 620 620 620 
Say s

 

2 2 2 2 2 2 2 2 
Ö renci Yurtlar

 

Kapasitesi (ki i) 444 444 444 444 444 444 444 444 
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Tablo 4: Akademik Birimlerin Mülkiyet Durumlar

  
Mülkiyet Esas na Göre Ta nmaz Alanlar (m2)     

ÜN VERS TE     
AKADEM K B R MLER 

    
B TEN N AATI 

DEVAM  
EDEN 

YATIRIM 
PROGRAMINDA 
YER ALAN 

D GER 
* 

YATIRIM 
PROGRAMINA 

 
G RMEM

  
TOPLAM  

m2 

Fen-Edebiyat Fakültesi 6000 -- -- -- -- 6000 
E itim Fakültesi 5600 -- -- -- -- 5600 
Yusuf erefo lu  
Sa l k Yüksek Okulu 

2400 -- -- -- -- 2400 

ktisadi ve dari Bilimler 
Fakültesi  

2120 -- -- -- -- 2120 

Meslek Yüksekokulu 6000 -- -- -- -- 6000 
Kapal Spor Salonu 1550 -- -- -- -- 1550 
Kütüphane 1200 -- -- -- -- 1200 
Sa l k Hizmetleri  
Meslek Yüksekokulu ** 

-- -- -- -- -- -- 

 

*Mülkiyeti di er kamu kurumlar na ait olan gayrimenkuller 

**Sa l k Hizmetleri Meslek Y.O. da Yusuf erefo lu Sa l k Yüksekokulu nda hizmet vermektedir.   

Üniversitemizde yard mc hizmet konumundaki atölye ve ambar-ar iv kapal 

alanlar n n durumlar ise öyledir:        

Tablo 5. Yard mc Hizmet Alanlar

  

H ZMET ALANI   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Say s

 

3 3 3 3 3 4 4 4 
Atölyeler 

Kapasitesi (m2) 360 360 360 360 360 460 460 460 
Say s

 

3 6 6 6 6 6 6 8 
Ambar ve Ar iv Odalar

 

Kapasitesi (m2) 88 112 112 112 112 112 112 145 

 

Üniversitemizdeki e itim-ö retim yap lan alanlar n kapasite durumlar da a a daki 

tabloda verilmi tir:   

Tablo 6 E itim Alanlar n n Kapasite Durumlar

  

E itim Alan

 

2002 2003 2004 

  

Kapasite (ki i) Kapasite (ki i) Kapasite (ki i) 

  

1-50

 

51-100

 

101 
üzeri 1-50 51-100 101 üzeri

 

1-50 51-100 

101 
ve 

üzeri 
Anfi   1   1  2 2 
S n f 38 2  32 4  49 2  
Bilg. Lab. 3      4   
Di er Lab. 4 1   1  1   
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E itim Alan

 
2005 2006 2007 2008 

  
Kapasite (ki i) Kapasite (ki i) Kapasite (ki i) Kapasite (ki i)

  
1-
50 51-100 

101 
üzeri 1-50 51-100 101 üzeri

 
1-50 

51-
100 

101 ve 
üzeri 1-50 51-100

 
101 ve 
üzeri

Anfi  2 2  2 2 2  2  2 
S n f 49 2  49 2   49 2 43 2 
Bilg. Lab. 4   4    4  4  
Di er Lab. 7 1  7 1   7 1 7 1 

 

E itim Alan

 

2009 

  

Kapasite (ki i)

   

1-
50

 

51-100 101 üzeri 
Anfi  2 2 
S n f 51

 

10  
Bilg. Lab. 5   
Di er Lab. 9 2  

      

6.2009 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLE EN 

KAPAS TE ARTI I  

             Üniversitemiz 2009 y l Yat r m Program nda E itim Sektöründe 4 adet ve spor 

sektöründe 1 projeyle, Üniversitemizin proje mü avirlik, makine teçhizat, bilgisayar, 

kütüphane yay n al m , bina büyük onar m tadilat yap lmas ve spor tesisinin bitirilerek 

hizmete sunulmas hedeflenmi tir. Kapal spor salonunun in aat tamamlanm ve hizmete 

aç lm t r. Spor Salonumuz 2009 y l içerisinde bir Ulusal Basketbol turnuvas na ev sahipli i 

yapm t r.   

Belirlenen bu hedefler çerçevesinde ilgili projeler kapsam nda ödeneklerin etkin bir 

ekilde kullan lmas amaçlanm t r.        
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7. 2009 YILI YATIRIM UYGULAMALARI   

7.1.Genel Yat r m Uygulama Durumu  

Tablo 7 

Gerçekle me Oran  (%) 

Sektör 

2009 Y l 

Program 

Ödene i 

2009 Y l 

Revize 

Ödenek  

Bloke 

Nakdi 

Gerçekle me 

Oran

 

Program 

Ödene e 

Göre 

Revize 

Ödene e 

Göre 

E itim 8.000.000 0 0 7.997.000 99,9 0 

Spor  1.000.000 0 0   1.000.000       99,9 0 

TOPLAM 9.000.000 0 0 8.997.000       99,9 0 

    

K L S 7 ARALIK ÜN VERS TES 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET (*) 
Bütçe Türü: Özel Bütçe 

       2009 Y l Fiyatlar yla, Bin TL 

Proje Tutar

 

2008 Sonu Kümülatif Harcama 2009 Y l Program Ödenek 2009 Y l Revize Ödenek 
2009 Y l Ba ndan Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 
Gerçekle me 

D

 

D

 

D

 

D

 

Sektör 
Proje 
Say s

 

D

 

Toplam 
Kredi Özkaynak 

Toplam 
Kredi Özkaynak 

Toplam 
Kredi Özkaynak 

Toplam 
Kredi Özkaynak 

Toplam 

E itim 4 - 4 -    931    931 - 8.000 8.000 - - - - 7.997   7.997 

Spor 1 - 1 -    650    650 - 1.000 1.000 - - - - 1.000   1.000 

TOPLAM 5 - 5 - 1.581 1.581 - 9.000 9.000 - - - - 8.997   8.997 

   

EK-3 



Kurulu Ad : 

                            
K L S ÜN VERS TES

                           
2009 

                                
YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLE ME RAPORU     (B N TL.) 

                      
DÖNEM= 4 

                                                                
Sektör Ad  : E itim ve 

Spor 

                                                        
H 

                            

2009  4.Dönem Sonu Y l çi Kümülatif Nakdi 

                          

Bim No 
(1) YSK (2) Proje No     (3) Proje Ad          (4) Bütçe Türü  (5) Biti Y l  

(6) 
Yeri            
(7) 

Proje 
Tut. 
D     
(8) 

Proje Tut. 
Toplam(9) 

2008 
Kümü
latif 

Harca
ma 
(10) 

Öden
ek D 
Kredi 
(11) 

Öden
ek D 
Özkay
nak(1

2) 

Ödenek 
Toplam 

(13) 

 + / - 
(14)  

Aktar
ma 

Mikt.
(15) 

Harca
ma  
D 

Kredi   
(16) 

Harcam
a D 

Özkayn
ak (17) 

Harcama 
Toplam (18)

 

5726

 

478 2009H0314690

 

Çe itli Ünitelerin 
Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE

 

2009 Kilis 0,

 

400

 

0

 

0

 

0

 

400

 

-  200

   

199

 

199

 

5727

 

478 2009H031700

 

Muhtelif ler ÖZEL BÜTÇE

 

2009 Kilis 0,

 

2.350

 

0

 

0

 

0

 

2.350

 

-+ 50

   

2.348

 

2.348

 

5728

 

478 2009H031710

 

Kampus Altyap s

 

ÖZEL BÜTÇE

 

2010 Kilis 0,

 

10.000

 

0

 

0

 

0

 

500

 

+ 200

   

700

 

700

 

5729

 

478 2009H031720

 

Derslik ve Merkezi 
Birimler ÖZEL BÜTÇE

 

2011 Kilis 0,

 

10.000

 

0

 

0

 

0

 

4.750

    

  4.750

 

4.750

 

6049

 

478 2008H050130

 

Aç k ve Kapal Spor 
Tesisleri ÖZEL BÜTÇE

 

2010 Kilis 0,

 

2.450

 

650

 

0

 

0

 

1.000

     

1.000

 

1.000

 

6050

 

478 

 

Aç k ve Kapal Spor 
Tesisleri ÖZEL BÜTÇE

 

2010 Kilis 0,

 

0

 

0

 

0

 

0

 

600

      

8.997

  

TOPLAM 0,

 

25.200

 

650,

 

0,

 

0,

 

9.000

        

8.997

                                   



 
8. 2009 - 2010 YILI PROJE UYGULAMALARI  

8.1 E T M SEKTÖRÜ 

2009H031690 Çe itli Binalar n Etüt - Proje Çizim haleleri:  

1- 25 Aral k 2009 Rektörlük Binas ile birlikte Kampus peyzaj çizim ihalesinin 

sözle mesi yap lm t r. Sözle me bedeli: 99,120.00 TL   

2- 30 Aral k 2009 Mimarl Mühendislik Binas ile birlikte 100 Adet Lojman Proje çizim 

ihalesinin sözle mesi yap lm t r. Sözle me bedeli: 99,120.00 TL  

2009H031720 Derslik Merkezi Birimler: 

1- Merkezi Derslik Binas n aat halesi yap lm t r. Sözle me bedeli: 3,877.000,00 TL. 

2009 y l nda gerçekle en hak edi

 

ödemesi: 2.380.000,00 TL. Fiziki Gerçekle me 

Oran : %52  

2- Sosyal Kültürel Merkez Bina n aat halesi yap lm t r. Sözle me bedeli: 5,557.000,00 

TL. 2009 y l nda gerçekle en hak edi ödemesi: 2.376.000,00 TL.  Fiziki Gerçekle me 

Oran : %37  

2008H050130 Spor Tesisi Projesi: 

1- 500 Ki ilik Spor Salonu n aat halesi yap lm t r. Sözle me bedeli: 981.000,00 

TL. 2008-2009 y l nda gerçekle en hak edi ödemesi: 1.260.000,00 TL. Fiziki 

Gerçekle me Oran : %100  

2- ki Adet Hal Saha n aat halesi yap lm t r. Sözle me bedeli: 471.000,00 TL. 

2009 y l nda gerçekle en hak edi ödemesi: 440.000,00 TL. Fiziki Gerçekle me 

Oran : %45   

2008H033480 Bina Büyük Onar m Tadilat Projesi: 

1- ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Tadilat halesi yap lm t r. Sözle me bedeli: 

277.000,00 TL. 2009 y l nda gerçekle en hak edi ödemesi: 296.000,00 TL. Fiziki 

Gerçekle me Oran : %100  

2- Giri Kap s stinat Duvar ve Tadilat halesi yap lm t r. Sözle me bedeli: 

249.000,00 TL. 2009 y l nda gerçekle en hak edi ödemesi: 295.000,00 TL. Fiziki 

Gerçekle me Oran : %100  

3- Kilis Meslek Yüksek Okulu Tadilat halesi yap lm t r. Sözle me bedeli: 

249.000,00 TL. 2009 y l nda gerçekle en hak edi ödemesi: 295.000,00 TL. Fiziki 

Gerçekle me Oran : %100  
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2009H031690 Çe itli Binalar n Etüt - Proje Çizimi  

2009H031720 Derslik Merkezi Birimler - Rektörlük ve Daire Ba kanl klar Hizmet 

Binalar n n n aat na Ba lanmas    

2009H031720 Derslik Merkezi Birimler - Mimarl k Mühendislik Fakülte n aat na 

Ba lanmas

  

2009H031710 Kampus Altyap s - Galeri n aat na - Ba lanmas

  

2009H031710 Kampus Altyap s 

 

Is Santrali Yap m na Ba lanmas   

2010H031290 Konut Yap m na Ba lanmas

  

2008H033510 Rektörlük Fakülte Yüksekokul Ens. Bilgisayar Projesi   

2008H033500     Kütüphane Yay n Al mlar Projesi  

2008H033480 Bina Büyük Onar m Tadilat Projesi  

2008H050130     Spor Tesisi Projesi  

2008H033520    Ta t Al m Projesi  

 

9.ÖNER LER  

Yeni kurulan bir Üniversite olmam z ve h zl bir ekilde payda lar m zla ayn seviyede 

olmam z için ödeneklerin artt r lmas gerekti i dü ünülmektedir.  


