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1. Yönetici Özeti
Kocaeli Üniversitesi Avrupa ile Asya arasında bilgi, teknoloji ve kültür aktarımının gerçekleştiği
köprü üzerinde, ülkemizin en dinamik coğrafyasında, 1992 yılında kurulmuş olup, çağdaş Türkiye’nin
örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Geçmişte
yaşanan deprem felaketinin yarattığı olumsuzluklara rağmen, özverili çalışmalarla yepyeni bir üniversite
yerleşkesinin faaliyete geçirilmesi gerçekleştirilmiştir. Uluslararası bir yapılanma ve ilgiye sahip, bilinir,
görülebilir, öncü, dinamik ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin bilim
ülküsüne yaraşır bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Bugün Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında
ders içerikleri düzenlenmekte, diploma eki verilmesi gibi hazırlıklar ve çalışmalar yapılmakta, hızla
ilerlemeler kaydedilmektedir.
Kocaeli Üniversitesi; öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, üniversite düzeyinde yapılan yayın ve
araştırma faaliyetleri sayısı, teknik donanım, iletişim teknolojilerinin etkin ve yaygın kullanılması, çağdaş
dünya üniversitelerine uyum ve işbirliği çalışmaları bakımından kurulduğu yıldan beri sürekli gelişme
göstermektedir. Üniversitemiz, yeni yerleşkesine taşınmasından itibaren hedeflerine daha kolay
ulaşabilecek duruma gelmiş olup, nitelikli ve özverili eğitim kadrosuyla Türkiye’nin 21. yüzyılda daha da
gelişmesi ve yükselmesi için çalışmaya devam etmektedir.
2010 yılı yatırım ödenekleri; ağırlıklı olarak, ödenek yetersizliği nedeniyle öncelikli ve yapımı
devam eden projelerimize yönlendirilmek suretiyle, “Yerleşke”nin bir an önce tam anlamıyla hayata
geçirilmesi amaçlanmış, yeni alanların planlanmasına ise yıllık ödenek imkanları ölçüsünde, önümüzdeki
(2011 / 2012 / 2013) yıllara bırakılmıştır. Türkiye’deki imalat sanayinin %14 ünü kapsayan ilimizde sanayi
ile bir çok çalışma başlatılmış, hem akademik hem proje düzeyinde bu çalışmalar başarı ile devam
etmektedir. Üniversitemizin gelecekteki ana hedefi, eğitimin yanı sıra AR-GE çalışmalarını yürütebileceği
10 AR-GE laboratuarına sahip olmaktır. Bu bağlamda Tıp Fakültesinde, Mühendislikte, ve multidisipliner
olmak üzere 5 AR-GE laboratuarı kurulmuş ve proje birimi ile çalışmalarına başlamıştır.
Bugün Umuttepe’de 5.480 dönümlük bir alanda Ülkemizin her türlü yeterlilik ve altyapıya sahip
en güzel yerleşkelerinden biri kurulmuştur. Üniversitemiz 390.380 m²’si Umuttepe yerleşkesinde olmak
üzere toplam 522.174 m² kapalı alanda 60.243 öğrenciye, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde eğitim vermekte, gittikçe büyüyen ve gelişen bir bilgi merkezi olmaktadır. Araştırma ve
Uygulama Hastanemizde toplam 691 yatak kapasitesiyle, hastalarımızın her türlü sağlık beklentisini
uzmanlaşmış çalışanlarımızla, dünyadaki en son bilimsel ve teknoloji gelişmeleri uygulayarak, en üst
düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılanmaktadır.
Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, gerek teknik yönden, gerek uygulanabilirlik yönünden
Üniversitemizin bütün faaliyet alanlarında çalışma aradaşlarımla birlikte daha ileriye gidileceğine inanıyor
ve güveniyorum.

Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU
Rektör
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2. Genel Değerlendirme


Kuruluşun Vizyonu : Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim,
araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek, sağlık, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve
teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi
üretmek, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamak ve insan haklarına saygılı,
özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmektir, Kocaeli
Bölgesinde paydaşlarımızla birlikte teknoloji ile endüstriyel dönüşüm gerçekleştirecek bilinir
markalar oluşturulmasına katkıda bulunmak.



Kuruluşun Misyonu : Bilgi çağına ayak uydurabilen, bilinir, görünür bir üniversite olmak .



Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri :
STRATEJİK AMAÇ 1
Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi.

Stratejik Hedef 1.1 (2009-2013)
Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin
gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 1.2 (2009-2013)
Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması
teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 1.3 (2009-2013)
Yürütülen eğitim programlarının içerik ve kapsamının ve tüm öğretim elemanlarının eğitimle ilgili
işlevlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 1.4 (2009-2013)
Mezunlarımızın iş bulmasını kolaylaştırıcı ve ülkemizin gereksinimlerine karşılık verecek nitelikte
yeni önlisans ve lisans programlarının planlanması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 1.5 (2009-2013)
Disiplinler arası ve Yörede üretim yapan sektörün gereksinimlerine yanıt verecek nitelikte yeni
lisansüstü programların açılması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 1.6 (2009-2013)
Her yıl en az bir meslek yüksekokulu eğitim programına eğitim-öğretim, staj, teknik geziler, pratik
uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarının sağlanması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 1.7 (2009-2013)
Bölge ve ülkemiz genelindeki orta eğitim kurumları için özel tanıtım programlarının oluşturulması
hedeflenmiştir.
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Stratejik Hedef 1.8 (2009-2013)
Üniversitemizin şu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim
elemanı oranına düşürülmesi hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 1.9 (2009-2013)
Öğrenci ilişkilerinin, mevcut sosyal yapının her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar
ile zenginleştirilerek geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 1.10 (2009-2013)
Tüm öğretim elemanlarının ve idari personelin eğitim ve iletişim tekniklerinin geliştirilmesi için
profesyonel anlamda eğitim alması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 1.11 (2009-2013)
Ulusal ve uluslararası yeni değişim programlarının oluşturulması mevcut değişim programlarındaki
değişim sayılarının artırılması için planlamalar yapılması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 1.12 (2009-2013)
Sürekli ve uzaktan eğitim merkezinin (SEM) bölge gereksinimleri doğrultusunda yeniden
yapılandırılması ve eğitim programlarının geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 1.13 (2009-2013)
Uzaktan eğitim hizmeti verecek yeni bir meslek yüksekokulunun açılması hedeflenmiştir.
STRATEJİK AMAÇ 2
Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı
sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1 (2009-2013)
İleri disiplinler arası endüstriyel araştırma-geliştirme laboratuvarlarının kurulması ve her yıl yeni
araştırma projelerinin yürütülmesi hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 2.2 (2009-2013)
Üniversitemizde var olan ve bilimsel araştırmalara yönelik donanım parkının envanterinin bir
araya getirilerek kullanımı ve %20 lik verim artışı sağlanması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 2.3 (2009-2013)
Üniversitemizin araştırma birimleri, merkezleri ve laboratuvarları ile teknoparklarda ve diğer
sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek ve her yıl en az 2 adet şirket ortaklı proje
yürütmek hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 2.4 (2009-2013)
Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması
hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 2.5 (2009-2013)
Her yıl ocak ayında AR-GE proje pazarı düzenlenmesi hedeflenmiştir.
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Stratejik Hedef 2.6 (2009-2013)
Nümerik hesaplama ve modelleme çalışmalarının gerçekleştirilebileceği gelişmiş bir bilgisayar
sisteminin kurulması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 2.7 (2009-2013)
Bilimsel araştırma olanaklarının ve araştırma sonuçlarının ilgili kurumlara tanıtımının
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 2.8 (2009-2013)
Araştırma-geliştirmeye yönelik teknolojik transfer ve destek biriminin kurulması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 2.9 (2009-2013)
Araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik düzlemlere
katılımın sağlanması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 2.10 (2009-2013)
Kök hücre ve genetik alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarının klinik uygulamalara yansıtılması için
ilk aşama olarak kemik iliği transplantasyonu altyapısının kurulması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 2.11 (2010-2013)
Mekatronik alanında araştırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 2.12 (2010-2013)
Bilişim teknolojileri alanlarının araştırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi
hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 2.13 (2010-2013)
Bölgenin gereksinimleri doğrultusunda çevre ve halk sağlığı konusunda yapılan araştırma
çalışmalarının arttırılması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 2.14 (2010-2013)
İleri malzemeler ve işleme alanında araştırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilerek
verimli duruma getirilmesi hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 2.15 (2010-2013)
Onkolojik bilimler alanında araştırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi
hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 2.16 (2010-2013)
Elektronik haberleşme alanında araştırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi
hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 2.17 (2009-2013)
Her yıl bağış olarak verilen AB fonlarından her yıl
hedeflenilmiştir.

en az 3 yeni

proje ile yararlanılması

Stratejik Hedef 2.18 (2010-2013)
Moleküler teknoloji ve biyoteknoloji alanında araştırma altyapısı ve insan kaynaklarının
güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
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STRATEJİK AMAÇ 3
İnsan kaynaklarını geliştirmek, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarını
artırmak.
Stratejik Hedef 3.1(2009-2013)
İdari çalışanların meslek olanaklarının geliştirilmesi, görevde yükselme sınavları gibi motivasyon
artırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 3.2 (2009-2013)
Her yıl genelağ (internet) ortamında Kocaeli Üniversitesi çalışanlarına yönelik memnuniyet anketi
yapılması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 3.3 (2009-2013)
Akademik ve idari insan kaynakları birimi oluşturularak, akademik çalışan seçiminde aday
havuzlarının oluşturulması, tüm idari ve akademik birimlerde yapılacak iş analizleri, oluşturulacak görev
tanımları ve iş gerekleri doğrultusunda gereksinim duyulan idari norm kadro sayılarının belirlenmesi
hedeflenmiştir.
STRATEJİK AMAÇ 4
Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının
sağlanması.
Stratejik Hedef 4.1 (2009-2013)
Üniversitemizin tüm birimlerine ait girişlerde akıllı kart geçiş, sabit detektör ve kameralı güvenlik
sistemlerinin kurulması, fiziksel ve teknik önlemlerle güvenlik altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 4.2 (2009-2013)
Eğitimin etkinlik ve verimliliğini sağlayacak ileri teknolojik donanımlı sınıf, amfi ve
laboratuvarların oluşturulması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 4.3 (2009-2013)
Rekreasyon alanının, toplam yerleşke alanının %65’ine çıkarılması, bu amaçla mevcut alanlara ek
olarak 42.000 m2 spor ve rekreasyon alanının planlanması ve böylece öğrenci başına 0,30 m2 olan spor ve
rekreasyon alanlarının 1 m2’ye çıkarılması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 4.4 (2009-2013)
Öğrenci başına 0,25 m2 olan yemekhane alanının 0,30m2’ye çıkarılması için 3.000 m2 ek
yemekhane alanı ve 2.800 m2 toplam kantin alanının 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 4.5 (2009-2013)
Kablosuz genelağ (internet) sisteminin yerleşkelerde yaygınlaştırılarak yerleşkelerin tamamını
kapsaması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 4.6 (2009-2013)
Üniversite içinde Prof. Dr. Baki KOMSUOĞLU Kültür ve Kongre Merkezinde telekonferans
sisteminin kurularak kullanıma açılması hedeflenmiştir.
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Stratejik Hedef 4.7 (2009-2013)
Yerleşkeler arası telefon ve faks iletişimleri için genelağ (internet) altyapısının oluşturulması
hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 4.8 (2009-2013)
Fen-Edebiyat Fakültesi’nin fen ve edebiyat fakülteleri olarak ayrılması, edebiyat fakültesi için yeni
bina yapılması ve donanım sağlanması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 4.9 (2009-2013)
Üniversitemizin enstitülerine ait binalarının yapılması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 4.10 (2009-2013)
Yerleşkelere, diğer birimlere ve yapımı düşünülen yeni binalara ait yol, kaldırım, yağmur suyu
akıtımı, aydınlatma, ısıtma ve otopark ortak kullanım alanlarının projelendirilmesi ve yapılması
hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 4.11 (2009-2010)
Mühendislik Fakültesi’ne ait binalarının yapımının tamamlanması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 4.12 (2010-2013)
Umuttepe yerleşkesinde hasta ve yakınları ile ulusal ve uluslararası bilim, sanat, kültür ve spor
etkinliklerine katılan ziyaretçilere yönelik eğitim ve hizmet uygulama otelinin yapılması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 4.13 (2009-2013)
Diş hekimliği fakültesinin çalışma, eğitim ve öğretime başlaması hedeflenmiştir.
STRATEJİK AMAÇ 5
Tüm paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek.
Stratejik Hedef 5.1 (2009-2013)
Üniversite genelinde her türlü öğrenci dilek ve şikâyetlerinin düzenli ve sürekli olarak toplandığı
ve değerlendirildiği bir yazılım internet ortamında geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 5.2 (2009-2013)
Öğrencilerin, mezunların, akademik ve idari çalışanların birlikte katılımını sağlayacak sosyal
etkinlikler, kültür ve spor etkinlikleri düzenlenmesi, bu tür etkinliklerin özendirilmesi ve desteklenmesi
için gerekli düzenlemeler yapılması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 5.3 (2009-2013)
Öğrencilerin ve mezun öğrenci bilgi bankasının internet ortamında oluşturulması sağlanacak en
uygun iş fırsatları için kılavuzluk, işe yerleştirme, staj gibi konularında hizmet verecek ‘kariyer birimi’
kurulması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 5.4 (2009-2013)
Öğrenci konseyinin daha etkin çalışabilmesi için, konseyin ayrı bir mekanda konumlandırılması ve
kurumsallaştırılması, öğrencilerin üniversitemiz birimlerinin karar alma sürecine daha etkin katılımının
sağlanması hedeflenmiştir.
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Stratejik Hedef 5.5 (2009-2013)
Yerel, ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden öğrencilere yönelik bir ödül sisteminin
geliştirilmesi ve öğrenci başarılarının üniversite geneline etkin olarak duyurulması hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 5.6 (2009-2013)
Akademik ve idari çalışanların beklentilerini ölçen memnuniyet anket sonuçları ile dilek, öneri ve
yakınma başvurularının izlendiği bir sistemin internet ortamında geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 5.7 (2009-2013)
Her yıl düzenli olarak meslek odaları ya da birlik temsilcilerinin katılımı ile ‘iş dünyası–üniversite
işbirliği ve iletişim toplantıları’nın kariyer birimi tarafından düzenlenmesi hedeflenmiştir.
STRATEJİK AMAÇ 6
İç denetimin etkin bir şekilde yürütülmesi, geliştirilmesi ve başarıyla uygulanması.
Stratejik Hedef 6.1 (2009-2013)
Denetim çalışma planlarıyla denetlenen faaliyetlere ilişkin risklerin tanımlanması ve risk
analizlerinin yapılması, mevcut iç kontrollerin değerlendirilmesi ve risklerin giderilmesine yönelik çözüm
yollarının geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 6.2 (2009-2013)
Denetim faaliyetleri, denetlenen birimlerde yapılacak anketlerle iç denetim etkinliğinin arttırılması
hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 6.3 (2009-2013)
İç Denetimce düzenlenen raporlar doğrultusunda ve (Stratejik Amaç 1.10)’ daki hizmet içi
eğitim programlarını yönlendirilip, geliştirilmesi hedeflenmiştir.
 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları :
Finansman
Kaynağı

Eğitim

Özel Bütçe

24.437.000

Döner Sermaye
Toplam

Sağlık

Spor

3.542.000

3.150.000

Tek.Araş.
5.120.000

1.500.000
24.437.000

5.042.000

Toplam
36.249.000
1.500.000

3.150.000

5.120.000

37.749.000

 Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi :

16 ayrı yerleşkede, 11 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Konservatuar, 8 Yüksekokul, 20 Meslek
Yüksekokulunda 60.243 öğrenciye önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim
verilmektedir. Üniversitemizin araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda güncel
bilgiyi çağdaş ve teknolojik gelişmeleri izleyerek öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin hızlı
ve doğru bir şekilde hizmetine sunulmaktadır. 691 yatak kapasiteli Araştırma ve Uygulama Hastanemizde
hastalarımızın her türlü sağlık beklentisini uzmanlaşmış çalışmalarımızla, dünyadaki en son bilimsel ve
teknoloji gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamaktadır.
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Öz Gelirlerimizden karşılanmak üzere 104 adet Bilimsel Araştırma Projemizden 2010 yılı
içerisinde kabul edilmiş 8 adet projemiz yatırım ödeneklerimiz ile desteklenmiş, İleri Disiplinlerarası
Araştırma Laboratuarı Projesi kapsamında 5 adet laboratuarın kurulumu tamamlanmıştır.
4.055 m2 kullanım alanında hizmet veren Kütüphanemiz 400 kişilik oturma kapatisesi bulunmakta
olup, 120 adet internet bağlantılı bilgisayar, 67.597 adet kitap, 55.000 e-kitap, 22 veri tabanı, 988 basılı
dergi, 38.919 basılı dergi bulundurularak öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize hizmet
vermektedir.
2010 yılı itibarı ile 4 adet altyapı projesi, 1 adet mimari-statik-mekanik-elektrik-zemin etüd projesi
yapılmıştır. 2.820 m2 lik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun tamamı bitirilmiş, hizmete alınmıştır.
Tıp Fakültesi ilave binanın 4.150 m2 lik kısmı ile Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun 1.750 m2 lik
kısmı tamamlanmıştır.
 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı :
2010 Yılında alanlarımızda m2 bazında artış beklenmemekle birlikte 2.820 m2 lik bir artış
sağlanmıştır. Üniversitemizde eğitim gören yıllara gore öğrenci , öğretim elemanı ve idari personele ilişkin
tablolarımız aşağıda belirtilmiştir.

Öğrenci Sayıları
2008
2009

Birimin Adı
Fakülteler

2010

Mezun
Mezun
Mezun
Öğrenci Öğrenci Öğrenci Öğrenci Öğrenci Öğrenci
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
23.291

3.480

26.792

4.064

28.184

4.076

Yüksekokullar

2.815

364

2.884

469

3.249

422

Enstitüler

1.483

431

2.044

407

1.759

459

Meslek
Yüksekokulları

27.147

6.567

28.249

7.020

27.051

7.631

Toplam

55.366

10.842

59.969

11.960

60.243

12.588

-8-

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Akademik
Personel

2008

2009

2010

Profesör

163

174

179

Doçent

111

145

137

Yardımcı Doçent

451

446

469

Öğretim Görevlisi

296

286

281

Okutman
Araştırma
Görevlisi

171

172

177

666

717

702

Uzman

44

42

38

Çevirici

-

-

-

1.902

1.982

1.983

TOPLAM

İdari Personel

2008

2009

2010

Genel İdari Hizmetler Sınıfı

511

532

539

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

201

221

241

94

96

101

1

1

3

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

4

4

4

Din Hizmetleri Sınıfı

1

1

1

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

174

170

164

Toplam

982

1.025

1.053

Teknik Hizmetleri Sınıfı
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri
Sınıfı

2010 yılı mevcut bütçemizle hedeflediğimiz toplam 31 adet veri tabanından ancak 22 adet veri
tabanı, 55.000 e-kitap, 2.500 adet basılı kitaptan ise 1.439 adet kitap ve kitap dışı materyal alımı
gerçekleştirilmiştir.

-9-

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Bütçe dışı kaynaklar kullanılarak (bağış, v.b.) EKUAL kapsamında 6 adet veri tabanı, 1.439 adet
kitap olmak üzere toplam 8.772 adet kitap kütüphane koleksiyonumuza eklenmiştir.
2010 yılı içerisinde Suudi Kalkınma Fonundan sağlanan Dış Proje Kredisi ile Hastanemizin bir
kısım eksiklikleri tamamlanmış ve mevcut cihazlarada ilave edilerek kapasite artışı sağlanmış olup,
hastalarımıza sunulan hizmetlerin dökümü aşağıda bildirilmiştir.
İSTATİSTİKLER

2008 YILI

Hasta Yatak Sayısı

2009 YILI

2010 YILI

600

677

691

Yatak Kullanım Kapasitesi

79,10

75,60

79,20

Ortalama Yatış Gün Sayısı

6,8

7

6,4

25.307

27.109

28.751

704

713

732

Poliklinik Sayısı

545.094

566.243

582.485

Ameliyat Sayısı

20.061

21.114

22.499

Doğum Sayısı

1.520

1.212

1.299

Kanser Bildirimi

1.739

2.293

2.497

Yatırılan Toplam Hasta
Sayısı
Yıl İçinde Ölen Hasta Sayısı



2010 Yılı Yatırım Uygulamaları :

- Genel Yatırım Uygulama Durumu:

(1.000.- TL)

SEKTÖ
R

PROJE
SAYISI

EĞİTİM

6

SAĞLIK

2

SOSYAL

2

TOPLAM

10

PROJE TUTARI
DIŞ
14.685
14.685

TOPLAM

2009 SONUNA
KADAR
TAHMİNİ
HARCAMA

2010 YILI
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

2010 YILI
REVİZE
ÖDENEK

2010 YILI
HARCAMA

330.260

293.574

18.798

27.587

24.082

18.012

13.512

4.500

5.042

2.070

6.870

4.370

2.500

5.120

5.120

355.142

311.456

25.798

37.749

31.272

-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :




Personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlikler,
Ödeneklerin yetersiz oluşu,
Kamu İhale Kanununda belirlenen ihale sürelerinin çok uzun olması gerçekleşmeleri
geciktirmektedir.
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4734 sayılı Kamu İhale Yasası ile düzenleyici yönetmelikleri kapsamlı işlerde Anahtar
Teslimi Götürü Bedel sözleşme imzalanmakta ve planlanan ödenekler dahilinde işlerin
bitirilmesi ön görülmektedir. Ancak uygulamada, özellikle yıllara sari işlerde takip eden
yılların ödenekleri sözleşme rakamları doğrultusunda gerçekleşememekte, bunlara ilaveten
yasanın ön gördüğü fiyat farkı ve vergiler sözleşme bedeline eklendiğinde sözleşme
takviminde işlerin bitirilmesi pek mümkün olamamakta ve süre revizyonlarına
gidilmektedir. İlave süreler ve bütçedeki daralmalar ileriki planlamaları aksatmakta
hedeflerden uzaklaşılmaktadır. Yine ihale süreci içerisinde mevzuatlardaki yasal boşlukları
amacın dışında kullanmak isteyen istekliler, ihalenin sonuçlandırılmasında idareleri
zorlamakta, ihale iptalleri meydana gelmekte buda hizmetin gecikmesine neden olmaktadır.
Bütçenin dönemsel açılması sonucunda; alımlar tümüyle gerçekleştirilememekte,
hizmetlerde aksamalar olmakta ve hedeflenen yatırımlar zamanında gerçekleşememektedir

3. 2009 Yılı Proje Uygulamaları :
1.Proje No:1994H031920
Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (MD)
Yerleşke inşaatı ile ilgili yapımı devam eden imalatların projelerinin büyük bir bölümü
tamamlanmış olup, eksik olan projeler ve proje revizyonları ile yerleşke ihtiyacının cevaplanmasına
yönelik yeni projeler üretilmektedir. Proje yıllık ödeneği 200.000,-TL olup, yıl içerisinde 58.400 TL
ödenek Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır. Nakdi ve fiziki gerçekleşmesi yılı itibari ile %
100’dür.
2.Proje No:1999H031760
Proje Adı:Lojman ve Yurt inşaatı (3000 m2)(MD)
-Lojman İnşaatı (1300 m2)
-Yurt İnşaatı (1700 m2)
Bu proje kapsamında 190 adet Lojman Binası, Sosyal ve Spor Tesisleri yapımı yer almaktadır.
2000 yılında yapımına başlanılan proje kapsamındaki bir kısım binalar tamamlanarak hizmete alınmıştır.
2007 Mali yılında keşfi dolan projenin yıl içerisinde kısmi ikmal ihalesi yapılmış ve 2009 yılında ihale
kapsamlı işler bitirilerek toplamda 72 adet bina hizmete alınmış ancak proje bütünü ile
sonlandırılamamıştır. Projenin Lojman İnşaatı kısmında iz ödenek olup, Yurt İnşaatı ödeneği 2.000,-TL
olup, herhangi bir harcama yapılamamıştır.
3.Proje No:2000H031050
Proje Adı:Kampus Altyapısı (MD)
Proje kapsamında; İçmesuyu Sistemi, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Sistemi, Elektrik Enerji
Temini-Dağıtımı ve Kumanda Sistemi, Merkezi Isı Üretimi ve Dağıtımı Sistemi, Yollar, Arıtma Tesisi
Yapımı, Peyzaj Uygulaması yer almaktadır. Yol ve yaya yolları imalatları % 90 seviyesinde tamamlanmış,
Isı Merkezi, Su Deposu, Orta Gerilim Dağıtım Hatları, Trafo Binaları ve Telekom Tesisleri, kanalizasyon,
yağmur suyu şebekesi ve diğer altyapı tesisleri 1. etap üst yapıya paralel olarak devam etmektedir. Proje
yıllık ödeneği 5.250.000,-TL olup, Altyapı 3. Etap İkmal İnşaatının tamamlanması için 335.457,-TL
finasman fazlasından ödenek kaydı yapılmıştır. Nakdi ve fiziki gerçekleşmesi yılı itibari ile % 100’dür.
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4.Proje No:2000H031060
Proje Adı:Derslik ve Merkezi Birimler (MD)
Projesi kapsamında; Rektörlük, Konferans Salonu, Kütüphane, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi (I ve II. Blok), Fen-Edebiyat
I ve II, Teknik Eğitim, Beden Eğitimi Yüksek Okulu, Sosyal Tesis ve Yemekhane ile idari binalar yer
almakta olup, 2009 yılı itibari ile bitirilmiştir. Adı geçen fakülteler içerisinde 2008 yılında ihalesi yapılan
Mühendislik Fakültesi II. Kısım İkmali ve bağlantı bloklarının inşaatının sözleşmesine göre bitim süresi
2010 yılı iken süresinden 14 ay önce 2009 yılında bitirilmiştir. 2010 yılı içerisinde Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksek Okulu İkmal İnşaatı ihalesi yapılmış ve ihale konusu iş tamamlanmıştır. Tıp Fakültesi
İlave Bina İnşaatı ihalesi yapılmış olup ve ihale konusu işin yapımına devam edilmektedir. Proje yıllık
ödeneği 10.250.000,-TL olup, Sağlık Sektöründe yer alan Makina ve Teçhizat Projesi Dış Kredi
ödeneğinden 3.500.000,- TL ödenek Tıp Fakültesi İlave Bina İnşaatında kullanılmak üzere bu projemize
aktarılmış olup 2010 yılı içerisinde kullanılamamış, 2011 yılına devredilmiştir. Proje ödeneği yıl sonu
itibarı ile 14.073.400,- TL olup,10.573.373,39 TL gider kaydedilmiştir.
5.Proje No:2010H031300
Proje Adı: Muhtelif İşler
Karakteristik: Büyük Onarım (MD)
Yıllık proje kapsamında 1 adet ihale gerçekleştirilmiş bütçe imkanları dahilindeki Büyük Onarım
Hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Proje yıllık ödeneği 696.000,-TL olup, 929.000,-TL finansman fazlasından
ödenek kaydı yapılmıştır. Nakdi ve fiziki gerçekleşme %100’ dür.
Karakteristik: Makina ve Teçhizat Alımı
2010 Yılı Proje Uygulamaları Makine ve Teçhizat projesi bazında birimlerin talepleri
doğrultusunda, 1 adet 1000 KVA Jeneratör, 2 tane kamera sistemi, Projeksiyon cihazı, ısı izolazyonlu
sandviç paneller profiler, güvenlik kamera sistemi, ses sistemi, mefruşat alımı, eğitim amaçlı spor
malzemesi alımı ve muhtelif birimlerimizde kullanılmak üzere demirbaş alımları gerçekleştirilmiştir. Proje
başlangıç ödeneği 1.000.000,-TL olup, 610.000,-TL finansman fazlasından ödenek kaydı yapılmıştır.
Nakdi ve fiziki gerçekleşme %100’dür.
Karakteristik: Bilgi Teknolojileri
2010 Yılı Proje Uygulamaları Bilgi teknolojileri bazında 500 adet Masaüstü Bilgisayar, 4 adet
Server, 124 adet Thin Client, 70 adet Dizüstü Bilgisayar, 70 adet Projeksiyon Cihazı, 50 adet Yazıcı, 924
adet Monitör, 1 adet Veri Depolama Sistemi ve Bilgisayar Donanım Malzemeleri alımı
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 1 yıllık 2000 kullanıcılı istemci, sunucu ve e-posta koruma yazılımı ile ağ
güvenlik ve log raporlama güncelleme alımı, 2 adet server very tabanı lisans alımı ve 1 adet Redhat Linux
Lisansı alımı gerçekleştirilmiştir. Proje başlangıç ödeneği 200.000,- TL olup, 800.000,- TL finansman
fazlasından ödenek kaydı yapılmıştır. Nakdi ve fiziki gerçekleşme %100’dür.
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Karakteristik: Yayın Alımı
2010 yılı mevcut bütçemizle hedeflediğimiz toplam 31 adet veri tabanından ancak 22 adet veri
tabanı, 55.000 e-kitap, 2.500 adet basılı kitaptan ise 1.439 adet kitap ve kitap dışı material alımı
gerçekleştirilmiştir.
Bütçe dışı kaynaklar kullanılarak (bağış, v.b.) EKUAL kapsamında 6 adet veri tabanı, 1.439 adet
kitap olmak üzere toplam 8.772 adet kitap kütüphane koleksiyonumuza eklenmiştir
Abone olunması istenilen 9 adet veri tabanına ödenek yetersizliğinden üyelik başlatılamamıştır.
Ayrıca satın alınmasını planladığımız basılı yayınların yaklaşık %50’si yine ödenek olmadığından
sağlanamamıştır.
Proje başlangıç ödeneği 400.000,-TL olup, nakdi ve fziki gerçekleşme %100’dür.
6.Proje No:2000H050020
Proje Adı:Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Proje kapsamında Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı ihalesi yapılmış ve ihale konusu işin
yapımına devam edilmektedir. Proje yıllık ödeneği 696.000,-TL olup, 929.000,-TL finansman fazlasından
ödenek kaydı yapılmış ve tamamı kullanılmıştır.
7.Proje No:2008I000750
Proje Adı: Makina ve Teçhizat Alımı
Suudi Kalkınma Fonundan sağlanan 3.000.000 TL tutarında dış proje kredi ödeneğimizle
desteklenen projemizin 2009 yılından ihale süreçlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle 31.972,00 TL
tutarında ödenek devir işlemleri tamamlanmış, 510.000,-Tl ödenek ise KDV ödemelerini karşılamak üzere
temin edilmiş olup, 3.541.972,-TL tutarındaki toplam ödeneğimizden, 2.069.585,43 TL tutarında Hastane
ihtiyaçlarımız karşılanmıştır. Bu harcamalar içinde organ trasplantasyon odası ve ameliyathanenin
büyütülmesi için alımlar ve tüm servislerimizin ihtiyaçları karşılanmıştır. Hastalarımızın her türlü sağlık
beklentisini uzmanlaşmış çalışanlarımızla , dünyadaki en son bilimsel ve teknoloji gelişmeleri uygulayarak,
en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılanması amaçlanmıştır.
8.Proje No : 2010K121140
Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
2010 yılı proje başlangıç ödeneği 1.200.000,-TL olup, Döner Sermayeden Bilimsel
Araştırma Projeleri için aktarılan gelir tutarı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda (B) işaretli
cetvelde tahmin edilen geliri aştığından 2.620.064,-TL tutarında gelir fazlası ödenek kaydı yapılmıştır.
2010 Yılında Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 9 projeden toplam 650.867,20 TL
tutarında 9 kalem makine - teçhizat alımı (07.1-Yurtiçi Sermaye Transferleri), gerçekleştirilmiştir.
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2010K121140 No’lu Rektörlük Bilimsel Araştirma Projelerinden Yapilan Harcama Listesi
SIRA
NO

PROJE
NO

PROJE ADI

PROJE
YÜRÜTÜCÜSÜ

BİRİMİ

Mühendislik
Yrd.Doç.Dr. Şenay Fakültesi /
ÇETİN
Çevre
DOĞRUPARMAK Mühendisliği
Bölümü

2010 YILI
HARCAMA
TUTARI (TL)

1

Dilovasında Yer
Seviyesindeki Ozon
2009/013
Konsantrasyonlarının
Modellenmesi

2

Metal Alkolat Esaslı Yeni
Katalizörlerin Hazırlanması
2009/034 Ve Halka Açılması
Polimerizasyonunda
Kullanılması

3

Yatarak Tedavi Gören 0-6
Yaş
Grubu
Çocuk
Hastalarda, Akut Solunum
2008/042 Sistemi Enfeksiyonu Yapan
Viral Ajanların Moleküler ve
Viral
Yöntemlerle
Saptanması

4

Katı Polimer Elektrolitli
Tabakalı İletken Polimer
2007/073 Kompozit Filmlerin
Elektrokromik Cihazlarının
Üretilmesi ve Özelliklerinin
Araştırılması

5

Mimarlık ve
Kocaeli Üniversitesi
Tasarım
Mimarlık
Ve
Tasarım
Prof.
Dr.
Kamuran
2009/054
Fakültesi /
Fakültesi Öğrenme
ÖZTEKİN
Mimarlık, Yapı
Kaynakları Geliştirme Projesi
Bilgisi Bölümü

89.680,00

6

Kocaeli Üniversitesi’ndeki
mevcut araç gereçlerin
2009/055 bilimsel araştırmalar için
sürekli ve verimli
kullanılmasını sağlamak
(Hızlı Destek 2)

Prof. Dr. Arif
DEMİR

Rektörlük

40.002,00

7

2010/051 Metal Katyon Katkılanmış

Yrd. Doç. Dr.

Fen-Edebiyat

55.991,00

34.928,00

Doç. Dr. Asgar
KAYAN

Fen-Edebiyat
Fakültesi /
Kimya Bölümü

52.687,00

Prof. Dr. Recep
BİNGÖL

Tıp Fakültesi
/Mikrobiyoloji
ve Klinik
Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı

45.079,20

Fen-Edebiyat
Prof. Dr. H. Yüksel
Fakültesi /
GÜNEY
Fizik Bölümü
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Politiyofen Esaslı
Kompozitlerin Morfolojik,
Termal Ve Elektriksel
Özellikleri

8

Ersel ÖZKAZANÇ

Mezenkimal Kök Hücrelerin
2010/047 Büllöz Keratopati ve Kornea
Stromal Hasarı Üzerine
Etkileri

Prof. Dr. Nurşen
YÜKSEL

Fakültesi /
Fizik Bölümü

Tıp Fakültesi /
Göz
Hastalıkları
Anabilim Dalı

TOPLAM

168.480,00

650.867,20

10.Proje No : 2008K12080
Proje Adı: İleri Disiplinler Arası Araştırma Laboratuarları ( İDEAL) Projesi

2010 Yılı Toplam Ödenek
2010 Yılı İlave Ödenek
2010 Yılı Harcanan Tutar

: 1.300.000,00 TL
:: 1.031.462,60 TL

2010 Yılında İleri Disiplinler Arası Araştırma Laboratuarları ( İDEAL) Projesinde kullanılmak
üzere 2008 K 120800 No’lu projeden toplam 988.109,88 TL tutarında 87 kalem makine – teçhizat, 2
kalem muhtelif laboratuar sarf malzemesi alımı ve 1 kalem bakım-onarım yaptırılmış olup, laboratuarların
kurulumu %100 oranında tamamlanmıştır.
2008 K 120800 No’lu DPT İDEAL Projesi için Sanayi Kuruluşlarından da destek alınarak
Üniversitemiz Teknoparkında 4 Laboratuar kurulumu, Tıp Fakültesinde de 1 Laboratuar kurulumu
gerçekleştirilmiştir.
Lazer Teknolojileri Laboratuarı için 83.893,61 TL ödenek kullanılarak 8 kalem makine-teçhizat
ve 1 kalem hizmet alınmış ve Laboratuar %100 oranında tamamlanmıştır.
İletişim Teknolojileri Laboratuarı için 281.739,68 TL ödenek kullanılarak 20 kalem makineteçhizat alınmış ve Laboratuar %100 oranında tamamlanmıştır.
Alternatif Yakıt Teknolojileri ( Kimya ) Laboratuarı için 32.896,04 TL ödenek kullanılarak 4
kalem makine-teçhizat alınmış ve Laboratuar %100 oranında tamamlanmıştır.
İleri Malzeme ( Makine ) Laboratuarı için 304.179,22 TL ödenek kullanılarak 19 kalem makineteçhizat ve muhtelif sarf malzeme alınmış, Laboratuar %100 oranında tamamlanmıştır.
Biyoteknoloji Laboratuarı için 299.072,00 TL ödenek kullanılarak 12 kalem makine-teçhizat
alınmış ve Laboratuar %100 oranında tamamlanmıştır.
2010 yılında İDEAL Projesi kapsamında 28 kez kongre, sempozyum ve konferanslarda bildiri
sunulmuş olup, bu çalışmalar için yol ücreti, kayıt ücreti ve diğer giderlerde kullanılmak üzere toplam
43.352,72 TL ödenek kullanılmıştır.
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4. Öneriler :
 Ödeneklerin artırılması kesinti, iptal ve blokajların olmaması daha kaliteli hizmet vermek ve
hedeflenen yatırımlardaki sapmaları önlemek açısından önem taşımaktadır.
 Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin İcmal Harcama Programı
hazırlanırken, Kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun
olacağı düşünülmektedir.
 İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak
verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
 Devlet Planlama Teşkilatı, geçmişte üniversite hastanelerinin modernizasyonu, büyük bakımları
ve makine alımı için kaynak ayırırdı. Artık bu tür alımların döner sermaye işletmelerinden
karşılanması öneriliyor. Döner sermayeler, zaten ödeme güçlüğü içinde. Üniversite
hastanelerinin, DPT kaynaklarından daha fazla desteklenmesi ve kalifiye personel alımlarının
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bütçesinin harcama yılı başında bütünüyle
açılması (Bütçemizin yaklaşık %90 tutarını harcadığımız veri tabanı aboneliklerinin Ocak ayında
başlatılma zorunluluğu bulunmaktadır.).
 İdeal laboratuarları için Umuttepe Yerleşkesinde yeteri kadar kapalı alan tahsis edilemediği için,
yer sıkıntısından İdeal'in bazı laboratuarları merkez yerleşkeye 30 km uzaklıktaki Teknoparka
yerleşmiş bulunmakta, fakat bu durum bölüm ve fakültelerle oluşan mesafe nedeniyle İdealin
işletilmesine olumsuz etki yapmaktadır. Bu nedenle projenin etkinliği ve İdeal'in tüm
potansiyelinin kullanılması için İdeal'e ait bir binanın Umuttepe Merkez Yerleşkesinde
yaptırılabilmesi için Devlet Planlama Teşkilatından proje kapsamında ek kaynak istenmesi
kaçınılmaz gözükmektedir.
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