
ÜNİVERSİTESİ : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 
PROJE NO : 2013H031880 
ÖDENEĞİ : 100.000,00 

Hazine Yardımı : 100.000,00 
Özgelir : 0,00 

DETAYI YAPILACAK ÖDENEK : 100.000,00 

ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ 
DETAY PROGRAMI 

SIRA NO KURULUŞUN ADI 
AYRILAN ÖDENEK 

TUTARI 
AYRILACAK ÖDENEKLERLE YAPILACAK İŞLERİN T Ü M Ü 

1 
REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER, 
MERKEZLER 

100.000,00 Davutpaşa Kampüsü idari Birimler Uygulama Projelerinin hazırlanması. 

II 
FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR, 
ENSTİTÜLER 

0,00 

III SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ 0,00 

1 
ÖĞRENCİLERİN BESLENMELERİNE 
İLİŞKİN GİDERLER 

0,00 

2 
ÖĞRENCİLERİN BARINMALARINA 
İLİŞKİN GİDERLER 

0,00 

3 
ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞINA 
İLİŞKİN GİDERLER 

0,00 

4 
ÖĞRENCİLERİN SPOR VE KÜLTÜR 
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 
GİDERLER 

0,00 

5 ÖĞRENCİLERİN DİĞER GİDERLERİ 0,00 



ÜNİVERSİTESİ : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 
PROJE NO : 2013H031890 
ÖDENEĞİ : 4.850.000,00 

Hazine Yardımı : 4.850.000,00 
Özgelir : 0,00 

DETAYI YAPILACAK ÖDENEK : 4.850.000,00 

MUHTELİF İŞLER PROJESİ 
(Rektörlük, Enstitü, Fakülte, Yüksekokul Makine Teçh. Al ımları , Bilgi Teknoloj i ler i ve Yay ın alımları) 

DETAY PROGRAMI 

SIRA NO KURULUŞUN ADI 
AYRILAN ÖDENEK 

TUTARI 
AYRILACAK ÖDENEKLERLE YAPILACAK İŞLERİN T Ü M Ü 

1 
REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER, 
MERKEZLER 800.000,00 

Üniversitemizin Rektörlüğe Bağlı İdari ve Destek Hizmetleri Birimlerinin İhtiyacı olan her türlü 
Makine-Teçhizat ve cihaz alımı yapılması. Mevcut sistemlere yeni sistemler eklenmesi ve 
eskiyen sistemlerin değiştirilerek yeni sistemlerle donatılması. Öğrenci sayılarının artması 
nedeniyle 2013 yılında da Makine-Teçhizat alımlarına devam edilmesi (Masa, masa tablası, 
sıra, sandalye, dolap, yazı tahtası, sekreter-müdür ve misafir tipi koltuk, konferans koltuğu, 
pano, telefon makinesi, Atatürk resmi, buzdolabı, hesap makinesi, evrak imha makinesi, büro 
mefruşatı, perde, mobilya, avize, halı ve benzeri büro ve okul malzemeleri alımları) Uzaktan 
Eğitim Sistemi ile ilgili olarak sisteminin yaygınlaştırılması çalışmalarına 2013 yılında da devam 
edilmesi. Bu nedenle yeni Makine-Teçhizat ve yeni araç gereç alımlarının sürmesi, eskiyen 
Makine-Teçhizatların bakım-onarımlarının yapılması ve yapılamayanların yerine yenilerinin 
alınması ve gerekli olan teçhizatların alınması. Birimlerin ihtiyacı için UPS alımı yapılması. 
Otopark geçiş sisteminin ve turnike sisteminin yapılması. Çim biçme traktörü, telsiz ve röle 
sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, gps aletleri, aydınlatma direkleri ve kamera sistemleri 
alımları. 

Davutpaşa Kampüsüne taşınan ve 2013 yılında da taşınması düşünülen birimler için taşınma 
sırasında kullanılamayacak hale gelen yeni araç gereç ve makine-teçhizatların alınması. 
Davutpaşa Kampüsünde yeni araç gereç ve yeni makine teçhizatların alınması, Davutpaşa 
Kampüsünde ve Merkez Kampüste yeni araştırma ve geliştirme laboratuvarının kurulması 
çalışmalarının 2013 yılında da sürdürülmesi. Kurulacak Laboratuvarların ihtiyacı olan her türlü 
yeni araç ve gereç cihazlarının alımlarının yapılması. Üniversitemize 2013 yılında Yurtdışından 
alınması düşünülen kitap, Makine -Teçhizatların Gümrük ve KDV ödemelerinin yapılması. 

Rektörlük Küçük Onarım atölyelerinin ihtiyacı olan her türlü Makine-Teçhizatların alınması. 
Üniversitemiz İş atölyelerine (Matbaa, Marangozhane ve Demir atölyelerine) her türlü 
makine teçhizat alımlarının yapılması (Baskı Makinesi, kaynak, giyotin caka, planya makinesi, 
boru bükme makinesi, pres ve benzeri alımlarının yapılması) Üniversitemizde iş atölyelerinin 
2013 yılında yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi için her türlü makine teçhizatlarla 
donatılması. 2013 yılında Davutpaşa Kampüsünde bulunan marangozhane ve matbaa için 
ihtiyaç duyulan her türlü makine-teçhizatların alınması Davutpaşa, Merkez ve Ayazağa 
Kampüslerine güvenlik sistemleri kurulması çalışmalarına 2013 yılında yeni makine 
teçhizatların alınması ile devam edilmesi. Güvenlik Müdürlüğünün ihtiyacı için konteyner alımı 
yapılması. 

Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere klima, barkovizyon, tepegöz, slayt makinesi, 
yazıcı, projeksiyon cihazı, televizyon, ses sistemi gibi görsel ve iletişim cihazlarının alınması. 
Perde, telefon santrali, faks cihazı, fotokopi makinesi, scanner, granit tezgah, konteyner 
alımlarının yapılması. Kütüphane Hizmetleri için barkot okuyucu ve scanner sayısının 2013 
yılında da artırılması; Telekom ile yapılan anlaşma ile servis sağlayıcılarına hat kullanım bedeli 
ödemeleri yapılması. Davutpaşa Kampüsü için otopark otomasyon sistemi alınması. Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığının ihtiyacı için switch alımı. Taşıtların büyük onarım giderleri. Ayrıca spor 
salonu için spor ve fitness aletlerinin alınması. Üniversitemizin Rektörlüğe bağlı Araştırma 
Laboratuarlarının bilgisayar altyapısının yeniden yapılandırılması için gerekli aktif cihazlar, 
kablosuz erişim sistemi, server ve yedekleme ünitesi alınması. Microsoft kullanıcı sayısının her 
yıl artması nedeniyle; Microsoft lisanslı program yenileme ve kullanım bedellerinin ödenmesi. 
Ayrıca Adobe yazılımı lisans ödemesi. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında kullanılan bilgisayarların ana serverların ve disk birimlerinin 
kapasitelerinin arttırılması, donanım güncellemeleri. Rektörlüğe Bağlı Araştırma 
Laboratuarlarına ve Birimlerine yeni program, monitör, notebook, netbook, scanner, 
bilgisayar ve yazıcı alımlarının yapılması. Üniversitemizde kullanılan bilgisayar programlarının 
bakım anlaşmalarının ödenmesi. Satınalma, ayniyat, mediko hasta kabul, spss, evrak takip, 
güvenlik, muhasebe, kartlı geçiş sistemi vb. program alımları ve mevcut olanların lisans 
yenilemeleri. Kütüphane için kitap, veri tabanı ve yazılım alımları. 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bölümü, Türk Dili Bölümü, Enformatik Bölümü, Beden Eğitimi 
Bölümü, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi'nin ihtiyacı olan basılı kitap, süreli yayın ile 
elektronik ortamda veri tabanı, e-kitap, e-dergi, vb. yayınların satın alınması. 



Fakültelerin, Yüksekokulların ve Enstitülerin ihtiyacı olan Laboratuvarlara her türlü deney 
setleri cihazlarının alımlarının yapılması. Laboratuvarlar için ölçüm cihazları alınması. 
Fakültelerin Laboratuarlarındaki araç gereçlerin tamir edilmesi ve edilemeyenlerin yerine yeni 
laboratuar malzemelerinin alımlarının yapılması. Laboratuvar tezgah ve dolaplarının alınması. 
Yangın alarm sistemlerinin kurulmasıJenaratör alımlarının yapılması. 

Fakültelerde kullanılan tüm Makine-Teçhizatların bakım onarımlarının yapılması tamir 
edilemeyecek durumdakilerin yerine yeni Makine-Teçhizatların alınması. 2013 yılında 
kurulacak araştırma laboratuarları için yeni araç, gereç ve cihaz alımlarının yapılması. 
Fakültelerdeki sınıfların eskiyen masa, sıra, dolap, sınıf tahtası, tabure, sandalye, Atatürk 
resmi, büro mefruşatı perde, mobilya, avize, halı ve benzer alımlarının yapılması. Ses dinleme 
ve görüntü cihazlarının alımlarının yapılması. Üniversitemiz Fakültelerinde konuları ile ilgili 
sanatsal çalışmaların yapılabilmesi için her türlü Makine-Teçhizat (sinevizyon, kamera, video, 
müzik seti, piyano, arp, gitar, org, ud, müzik yayın sistemi, kesintisiz güç kaynağı, mikrofon, ses 
kabini vs) gibi makinelerin alımlarının yapılması. 

II 
FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR, 
ENSTİTÜLER 

2.450.000,00 

Dersliklerde kullanılmak üzere yazı tahtası, akıllı tahta, barkovizyon, tepegöz, slayt, 
projeksiyon cihazı vb. görsel ve iletişim cihazlarının alınması. Fakülte Yüksekokul ve 
Enstitülerin ihtiyacı olan baskı makinesi, dijital fotoğraf makinesi, manyetik ısıtıcı, vakum 
pompası, programlanabilir terminal alınması, mekanik karıştırıcı, titreşim ölçüm sistemi, 
mikroskop, barkovizyon cihazı, perde, buzdolabı, gaz analiz cihazı, mikrodalga yakma cihazı, 
saf su sistemi, spektrofotometre, deney kabini, soğutmalı su pompası, buz yapma aleti vb 
makine teçhizatların alımlarının yapılması. 
Davutpaşa Kampüsüne taşınacak olan fakültelere ihtiyaç duydukları yeni makine-teçhizatların, 
büro hizmetleri için büro malzemelerinin ve makinelerinin alınması (sekreter ve misafir tipi 
koltuk, fotokopi, faks cihazı, telefon santrali, telefon makinesi, tepegöz, laboratuar cihazlarının 
alınması, slayt vb. alımlarının yapılması). Üniversitemiz Yüksekokul, Enstitü ve Fakültelerin 
Araştırma Laboratuarlarının bilgisayar altyapısının oluşturulması için yeni cihazların ve 
kurulacak sisteme uygun yeni bilgisayarların alınması. 

Mevcut Laboratuarlara ve 2013 yılında kurulacak çeşitli Araştırma Laboratuarlarına server, 
svvitch, monitör, scanner, notebook, netbook, yazıcı, yeni bilgisayar ve programların alınması 
Lisanslı programların lisans yenileme giderlerinin ödenmesi. Davutpaşa, Merkez ve Ayazağa 
Kampüslerinde öğrenci hizmetlerinde kullanılacak bilgisayar laboratuarlarının kurulması ve 
2013 yılında hizmete sunulması. 
Fakülteler, Yüksekokullar ile Enstitüler ile öğretim elemanları ve öğrencilerin dersleri ve 
araştırmaları için ihtiyaç gösterdikleri basılı kitap, süreli yayın ile elektronik ortamda veri 
tabanı, e-dergi, e-kitap, vb. yayınların satın alınması 
Davutpaşa Kampüsünde; tüm fakülteler bünyesinde yeni kurulacak olan araştırma ve 
geliştirme labaratuvarı için gerekli makine, teçhizat ve cihazların alınması ayrıca mevcut 
araştırma geliştirme labaratuvarları cihazlarının ve sisteminin yenilenmesi. Davutpaşa 
Kampüsünde yeni hizmete girecek Eğitim binalarında kullanılmak üzere; masa, dolap, perde, 
sandalye, koltuk, yazı tahtası, öğrenci sırası,vb mefruşat ve büro malzemeleri ve klima, 
tepegöz, bilgisayar, svvicth, yazıcı, fotokopi makinası, faks cihazı, tarayıcı, ses sistemi, vb 

III SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ 1.600.000,00 

1 
ÖĞRENCİLERİN BESLENMELERİNE 
İLİŞKİN GİDERLER 

250.000,00 Yemekhanelere benmari, fırın, devrilir kazan, soğuk ve sıcak dolapların alımı. 

2 
ÖĞRENCİLERİN BARINMALARINA 
İLİŞKİN GİDERLER 

0,00 

3 
ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞINA 
İLİŞKİN GİDERLER 

50.000,00 Davutpaşa Kampüsü'ne 1 adet diş ünitesi alınması, laboratuvara analiz cihazları alınması. 

4 
OüKfcNULtKIN SPUK Vt KULIUK 
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 300.000,00 

Spor merkezine fitness aletlerinin alınması 

5 ÖĞRENCİLERİN DİĞER GİDERLERİ 1.000.000,00 
Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarları için bilgisayar ve swicth alımı. 


