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MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 

 

 

Bilindiği üzere, 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2008 tarih 

ve 27097 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmiştir. 

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2009 yılında 66.968.000,00 TL hazine yardımı, 

10.721.000,00 TL öz gelir olmak üzere toplam 77.689.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup 

ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 

 

01- Personel Giderleri 37.108.000,00 

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pr.Gid. 4.528.000,00 

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14.758.000,00 

05-Cari Transferler 1.261.000,00 

06-Sermaye Giderleri 20.034.000,00 

Toplam: 77.689.000,00 

 

 

I. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 

A. Bütçe Giderleri 

01- Personel Giderleri: 

 

01-Personel Giderleri ekonomik kodundan, 2008 yılının ilk altı ayında 16.454.609,00 TL 

gider gerçekleşirken, 2009 yılının ilk altı ayında %18,07 oranında artışla 19.427.661,00 TL 

olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme 

oranı 2008 yılının ilk altı ayında % 50,29, 2009 yılının ilk altı ayında ise %52,35’tir. 

 

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 

 

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan, 2008 yılının 

ilk altı ayında 2.080.326,00 TL gider gerçekleşirken, 2009 yılının ilk altı ayında %12,57 oranında 

artışla 2.341.783,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine 

göre gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında %52,86, 2009 yılının ilk altı ayında ise 

%51,72’tir. 

 

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 

 

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan, 2008 yılının ilk altı ayında 

5.073.200,00 TL gider gerçekleşirken, 2009 yılının ilk altı ayında %4,82 oranında artışla 

5.317.492,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre 

gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında %40,97, 2009 yılının ilk altı ayında ise 

%36,03 olarak gerçekleşmiştir. 
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05- Cari Transferler: 

 

05-Cari Transferler ekonomik kodundan, 2008 yılının ilk altı ayında 65.978,00 TL gider 

gerçekleşirken, 2009 yılının ilk altı ayında %835,62 oranında artışla 617.303,00 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 

2008 yılının ilk altı ayında %28,17, 2009 yılının ilk altı ayında ise %48,95 olarak gerçekleşmiştir. 

 

06- Sermaye Giderleri: 

 

06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan, 2008 yılının ilk altı ayında 5.806.357,00 TL 

gider gerçekleşirken 2009 yılının ilk altı ayında %7,39 oranında artışla 6.235.486,00 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 

2008 yılının ilk altı ayında %19,75, 2009 yılının ilk altı ayında ise %31,12 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Toplam Giderler: 

 

Üniversitemizin toplam gider bütçesine bakıldığında, 2008 yılının ilk altı ayında 

29.480.470,00 TL gider gerçekleşirken, 2009 yılının ilk altı ayında %15,13 oranında artışla 

33.939.726,00 TL gider gerçekleştiği görülmektedir. Başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme 

oranı 2009 yılının ilk altı ayında %37,47, 2009 yılının ilk altı ayında ise %43,69 olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

B. Bütçe Gelirleri 

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 

 

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2008 yılının ilk altı ayında 

4.909.406,00 TL gelir gerçekleşirken, 2009 yılının ilk altı ayında %11,48 oranında artışla 

5.473.226,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre 

gelir gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında %33,89, 2009 yılının ilk altı ayında ise 

%52,32’dir. 

 

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 

 

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” kodunda 2008 yılının ilk altı ayında 

27.278.224,00 TL, 2009 yılının ilk altı ayında %17,57 oranında artışla 32.072.000,00 TL gelir 

gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Başlangıç rakamına göre gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk 

altı ayında %45,20, 2009 yılının ilk altı ayında ise %47,89’dur. 

 

05- Diğer Gelirler: 

 

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2008 yılının ilk altı ayında 

32.254,00 TL gelir gerçekleşirken, 2009 yılının ilk altı ayında %459,15 oranında artışla 

180.347,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre 

gelir gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında %17,71, 2009 yılının ilk altı ayında ise 

%69,63 olarak gerçekleşmiştir. 
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Toplam Gelirler: 

 

Üniversitemizin toplam gelir bütçesine bakıldığında, aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, 

2008 yılının ilk altı ayında 32.219.884,00 TL gelir gerçekleşirken, 2009 yılının ilk altı ayındaki 

gelir gerçekleşmesi %17,09 oranında artışla 37.725.573,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç 

rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında %42,95, 2009 yılının ilk altı 

ayında ise %48,56 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

Gelir Kodu 
2009 yılı 

Bütçesi 

2009 yılı İlk Altı 

Aylık Gerçekleşme 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

03- Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirleri 
10.462.000,00 5.473.226,00 52,32 

04-Alınan Bağış ve 

Yardımlar ile Özel Gelirler 
66.968.000,00 32.072.000,00 47,89 

05- Diğer Gelirler 259.000,00 180.347,00 69,63 

Toplam : 77.689.000,00 37.725.573,00 48,56 

 

C. Finansman 

 

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri 

çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile 

karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yıla net finansman 

olarak devredilmektedir.  

Üniversitemizde 2008 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden 741,769,00 TL 2009 yılı 

giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiş ve bu miktardan 199.430,00 TL’nin Haziran 

2009 sonu itibariyle gider tertiplerine ödenek kaydı yapılmıştır. 

 

 

II. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

 

5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen 

ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi 

gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün icmal cetvellerine 

uygun olarak vize edilmiştir. Vize edilen ödenekler, Ayrıntılı Finansman Programı ile serbest 

bırakılan limitler dahilinde ve 2009 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan ilke ve esaslar 

dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmaktadır. 

Üniversitemize 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ekonomik 

sınıflandırmaya göre tahsis edilen bütçe ve gerçekleşme durumları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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Ekonomik Kod 2009 KBÖ. 
2009 yılı İlk Altı 

Aylık Gerçekleşme 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

01- Personel Giderleri 37.108.000,00 19.427.661,00 52,35 

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

Devlet Primi Giderleri 
4.528.000,00 2.341.783,00 51,72 

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14.758.000,00 5.317.492,00 36,03 

05- Cari Transferler 1.261.000,00 617.303,00 48,95 

06- Sermaye Giderleri 30.034.000,00 6.235.486,00 31,12 

Toplam : 77.689.000,00 33.939.726,00 43,69 

 

 

Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 2009 

yılının ilk altı ayında aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

 

 

1. Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen faaliyetler;  

 

- Temizlik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin ihaleler, 

- Menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları ile 

bunlara ilişkin ihaleler, 

- Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizin özel kalorifer yakıtı ve LNG ihaleleri,  

- Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimiz personelinin yazlık giyim yardımı 

alımları, 

- Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler. 

 

2.Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen 

faaliyetler;  

 

- Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi’nde ihtiyaç duyulan kitap ve yayın alımları, 

- Sürekli yayın aboneliği 

- Veritabanı aboneliği 

 

3. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen faaliyetler; 

 

- Konaklama hizmeti ihalesi 

- Gıda maddeleri alımı ihalesi 

- Elektronik malzeme alımları ihalesi 

- Ses, Işık, Truss Sistemi ve Podyum Kiralama ihaleleri (15.Bahar Şenliği, Mezuniyet Töreni) 

- İlçelerimizde bulunan Fakülte ve Yüksekokulların öğle yemeği hizmeti alımı ihaleleri 

- Muğla Üniversitesi Yerleşkesi öğrenci/personel yemeği hizmet alım ihalesi 
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4. Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen faaliyetler;  

a. Mühendislik Fakültesi İnşaatı İşi: 

 

Muğla Üniversitesi Kötekli Yerleşkesi içerisinde yaklaşık 12.500m². kapalı alan ve 9 

bloktan oluşan Mühendislik Fakültesi İnşaatı 25.09.2007 tarihinde açık ihale ile ihalesi yapılmış 

ve işe başlanmış olup 2008 yılı sonunda geçici kabulü yapılan işin, geçici kabulde tespit edilen 

eksikliklerin yapılmasına 2009 yılı başında devam edilmiş ve iş tamamlanmıştır.  

 

b. Araştırma Laboratuarları Merkezi İnşaatı İşi: 

 

Üniversitemiz Kötekli yerleşkesinde yaklaşık 6200 m² kapalı alan ve 4 bloktan oluşan 1. 

etap Araştırma Laboratuarları Merkezinin 30/10/2007 tarihinde ihalesi yapılarak işe başlanmış 

olup binanın betonarme, kalıp beton işleri, sıva, ince işleri ve dış cephe kaplama işleri 

tamamlamıştır. 2009 yılında binanın boya badana işleri ile ahşap işleri,  kapı imalatlarının 

yapımına devam edilmektedir.  

 

c. Güzel Sanatlar Fakültesi İnşaatı İşi: 

 

 Bodrum Ortakent’te hazine tarafından Üniversitemize tahsis edilen 176.396,06 m²  arazi 

üzerinde yaklaşık 4401 m² kapalı alan ve 8 Bloktan oluşan Güzel Sanatlar Fakültesinin 

30/10/2007 tarihinde ihalesi yapılarak işe başlanmış ve 2009 yılında bina inşaatları tamamlanarak 

hizmete girmiştir.   

 

d.  Bilgi İşlem Binası İnşaatı İşi: 

 

1998 yılında ihalesi yapılan Merkez Kütüphane-Oditoryum-Bilgi İşlem binaları inşaatı 

işinde kütüphane ve oditoryum binaları tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bilgi İşlem binasının  

ise betonarme inşaat kısmı tamamlanmış, 2008 yılında kalan işlerin ihalesi yapılarak inşaatına 

başlanmış, binanın depreme karşı  güçlendirmesi yapılmış olup, halen sıva, kaplama, boya, 

badana işleri devam etmektedir.  

 

d. Kampus Otomasyon ve Elektrik İşleri Yapılması: 

 

Üniversitemiz kampusünde inşaatı tamamlanan binaların hizmete açılabilmesi için ihtiyaç 

duyulan elektronik ve otomasyon işlerinin ihalesi 04/06/2009 tarihinde yapılmış olup, inşaata 

başlanmıştır.  

 

e. Araştırma Laboratuvarları Merkezi ve Mühendislik Fakültesi Binalarının Elektrik, 

Su Deposu, Kanalizasyon İşlerinin Yapılması: 

 

Üniversitemiz Kötekli yerleşkesinde inşaatı tamamlanmak üzere olan Araştırma 

Laboratuarları Merkezi ile Mühendislik Fakültesi binalarının yeni eğitim öğretim yılında 

faaliyete geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan elektrik, su deposu, kanalizasyon işlerinin ihalesi 

02/06/2009 tarihinde yapılmış olup, Haziran ayı içerisinde inşaatına başlanmıştır.  
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f. Güzel Sanatlar Fakültesi Spor Sahası ve Çevre Düzenlemesi İşi: 

 

Bodrum’da inşaatı tamamlanarak faaliyete geçen Güzel Sanatlar Fakültesi binaları ile 

birlikte öğrencilerin ihtiyacı olan spor sahası ve çevre düzenlemesi işlerinin ihalesi yapılarak 

inşaatına başlanmıştır.  

 

g. Üniversitemiz Tıp Fakültesinin Proje İşleri: 

    

14 Mayıs 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulması kararlaştırılmış olan Tıp 

Fakültesinin birinci etapta yapılması planlanan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin 

projelendirme işlemleri devam etmektedir.  

 

Üniversitemizin diğer birimlerinde de eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği tüm mali iş 

ve işlemler ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. 

 

III. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 

 

A. Bütçe Giderleri 

01- Personel Giderleri: 

 

01-Personel Giderleri ekonomik kodundan 2008 yılında 32.719.296,00 TL gider 

gerçekleşmiş olup, 2009 yılı sonunda % 21,00 oranında artarak 39.590.000,00 TL olarak 

gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

 

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 

 

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan 2008 yılında 

3.935.614,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2009 yılı sonunda % 22,73 oranında artarak 4.830.000 

TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

 

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 

 

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan 2008 yılında 12.384.127,00 TL 

gider gerçekleşmiş olup, 2009 yılı sonunda % 19,71 oranında artarak 14.825.400,00 TL olarak 

gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

 

05- Cari Transferler: 

 

05-Cari Transferler ekonomik kodundan 2008 yılında 234.226,00 TL gider gerçekleşmiş 

olup, 2009 yılı sonunda % 2.180,98 artarak 5.342.663,00 TL olarak gerçekleşeceği 

öngörülmektedir. 

 

06- Sermaye Giderleri: 

 

06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan 2008 yılında 29.396.354,00 TL gider 

gerçekleşmiş olup, 2009 yılı sonunda % 17,59 oranında artarak 24.999.000,00 TL olarak 

gerçekleşeceği öngörülmektedir.  
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Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında 2008 yılında 78.669.616,00 TL gider 

gerçekleşmiş olup, 2009 yılında % 13,87 oranında artarak 89.587.063,00 TL olarak 

gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

 

B. Bütçe Gelirleri 

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 

 

Bu gelir kodundan 2008 yılında 14.484.806,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2009 yılı 

sonunda % 8,13 oranında artarak 15.662.300,00 TL gelir gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

 

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 

 

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” kodunda 2008 yılında 60.349.000,00 TL 

gelir gerçekleşirken 2009 yılı sonunda % 20,90 oranında artışla 72.960.294,00 TL gerçekleşme 

olacağı öngörülmektedir. 

 

05- Diğer Gelirler: 

 

Bu gelir kodundan 2008 yılında 182.138,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2009 yılı sonunda 

% 22,27 oranında artarak 222.700,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.  

 

Üniversite gelir bütçesinin geneline bakıldığında 2008 yılında 75.023.534,00 TL gelir 

gerçekleşmiş olup, 2008 yılı sonunda % 18,42 oranında artarak 88.845.245,00 TL olarak 

gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

 

C. Finansman: 

 

Üniversitemizin gelir getirici faaliyetlerden, 2009 yılında öz gelir olarak 10.701.000,00 TL 

gelir elde edeceği ve 66.968.000,00 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.  

 

Ancak, öz gelirlerin yılsonuna kadar, tahmini rakamın %48,44 fazlasıyla 15.885.000,00 TL 

tutarında gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Haziran 2009 sonu itibariyle 5.653.573,00 TL 

tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.  

 

2009 yılı sonuna kadar gider tahmini olarak hesaplanan 89.587.063,00 TL’nin 

15.885.000,00 TL’sinin öz gelir, 72.960.294,00 TL’sinin hazine yardımı ve 741.769,00 TL’sinin 

de 2008 yılından devreden net finansman ile karşılanması planlanmaktadır. 

 

Tahminlerin dışında beklenmeyen bir gider gerçekleşmesi durumunda da Maliye 

Bakanlığının yedek ödenek tertibinden ek ödenek tahsisi talebinde bulunulacaktır. 

 

 

IV. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

 

Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2009 döneminde de Ayrıntılı 

Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dahilinde, 5018 
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Sayılı Kanun’un 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu 

gözetilerek harcanmaya devam edilecektir. 

 

Temmuz-Aralık 2009 döneminde yürütülecek faaliyetler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.  

 

1. Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülecek faaliyetler;  

 

- 2010 yılı temizlik ve güvenlik ihaleleri hazırlık çalışmaları, 

- Menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları ile 

bunlara ilişkin ihaleler, 

- 2010 yılı için özel kalorifer yakıtı ve LNG ihaleleri 

- Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimiz personelinin kışlık giyim yardımı 

alımları, 

- Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler, 

 

2.Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nca yürütülecek 

faaliyetler;  

 

- Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi’nde ihtiyaç duyulacak kitap ve yayın alımları, 

- Sürekli yayın aboneliği 

- Veritabanı aboneliği 

- E-Kitap Alımı 

 

3. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nca yürütülecek faaliyetler; 

 

- Üniversitemizin süreleri sona eren kantin-kafeteryaları ihaleleri  

- İlçelerimizde bulunan Fakülte ve Yüksekokulların öğle yemeği hizmeti alımı ihaleleri 

- Muğla Üniversitesi Yerleşkesi öğrenci/personel yemeği hizmet alım ihalesi 

 

4. Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı’nca yürütülecek faaliyetler;  

 

a.  Araştırma Laboratuarları Merkezi I. Etap İnşaatı İşi: 

 

Üniversitemiz Kötekli yerleşkesinde inşaatı devam eden Araştırma Laboratuvarları Merkezi 

binasının kalan boya badana işleri ile ahşap işleri,  kapı imalatlarının yıl sonuna kadar 

tamamlanması planlanmaktadır.  

 

b. Bilgi İşlem Binası İnşaatı İşi: 

  

Bilgi İşlem binası ikmal inşaatının devam etmekte olan sıva, kaplama, boya, badana 

işlerinin 2009 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.  

 

c. Araştırma Laboratuvarları Merkezi ve Mühendislik Fakültesi Binalarının Elektrik, Su 

Deposu, Kanalizasyon İşlerinin Yapılması: 

 

Üniversitemiz Kötekli yerleşkesinde inşaatı tamamlanmak üzere olan Araştırma 

Laboratuarları Merkezi ile Mühendislik Fakültesi ve Bilgi İşlem Binalarının yeni eğitim öğretim 



 9 

yılında faaliyete geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan Elektrik, Su Deposu, Kanalizasyon İşlerinin  

eğitim öğretim yılı başlamadan önce tamamlanarak  2009-2010 Eğitim- Öğretim Yılında binaların 

kullanılabilir hale getirilmesi planlanmaktadır. 

 

d. Kampus Otomasyon ve Elektrik İşleri Yapılması: 

 

Üniversitemiz kampusünde inşaatı tamamlanan binaların hizmete açılabilmesi için alt yapı 

işleriyle birlikte yapılmasına ihtiyaç duyulan elektronik ve otomasyon işlerinin 2009-2010 eğitim 

öğretim yılı başlamadan önce tamamlanarak yeni eğitim öğretim yılında binaların açılması 

planlanmaktadır.  

 

e. Güzel Sanatlar Fakültesi Spor Sahası ve Çevre Düzenlemesi İşi: 

 

Bodrum’da inşaatı tamamlanarak faaliyete geçen Güzel Sanatlar Fakültesinin yeni ihale 

edilen çevre düzenleme ve spor sahası yapımı işleri 2009 yılı sonuna kadar tamamlanarak 

hizmete açılacaktır. 

 

Üniversitemizin diğer birimlerinde de eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği tüm mali iş 

ve işlemler ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülecektir. 

 

Bu rapor 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi gereğince 

hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

 

 

EKLER : 

1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 

2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi 


