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2020 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 53.997 öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 
sürdüren 11.245 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 1.097 yatak mevcuttur. Hastanelerimizde yıllık 811.931 hasta 
ayaktan, 45.736 hasta yatarak tedavi edilmiştir.  

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

Üniversite Maliye/Hazine Diğer

Sıhhiye Yerleşkesi 266.909,85 0 31.391,00 298.300,85

BeytepeYerleşkesi 5.236.671,00 388.766,00 0 5.625.447,00

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 50.417,20 0 0 50.417,20

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 5.856.108,51 392.726,00 44.423,00 6.293.257,51

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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2020 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

2020H03-151221 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Projenin başlangıç ödeneği 500.000 TL olup, bu proje kapsamında 2020 yılında herhangi bir harcama 
yapılmamıştır.

2020H03-151202 Kampüs Altyapısı 

Proje kapsamında 2020 yılında,

- Beytepe yerleşkesi yurtlar bölgesi Öğrenci Evleri (A,B,C,D) blokları ve Nüfus Etütleri binasını 
besleyen miadını doldurmuş olan demir hattının sökülüp plastik boru tesisatı ile değişiminin 
yapılması işi,

- Sıhhiye ve Beytepe yerleşkesinde yer alan muhtelif birimlere ait pis su ve yağmur suyu gider 
hatlarının tadilatı işi,

-  2013/2036 dosya no’lu 20. İcra dairesi efem inşaat sanayi ödemesi,
-  Sıhhiye-Beytepe pis su ve yağmur suyu gider tadilatları,
- Beytepe yerleşkesi yurt kazan dairesi dönül hattı kondens deposu tankı ve pompa değişimi
-  Sıcak su serpantinlerinin değişimleri,
-  Doping binası mekanik tesisat işi
şeklinde gerçekleşmiştir.
Projenin 2020 yılı başlangıç ödeneği 6.000.000 TL olup, yıl içerisinde 3.870.000 TL’si 2020H03-
151215 numaralı “Büyük Onarım” projesine aktarılmıştır. 
Toplam 2.130.000 TL ödeneğin 2.127.860 TL’si harcanmıştır. 

2005H03-736 Derslik ve Merkezi Birimler
Bu proje kapsamında 2020 yılında Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı için harcama yapılmıştır.
Projenin 2020 yılı başlangıç ödeneği 15.702.000 TL olup, projeye yıl içerisinde 3.500.000 TL arsa 
satış gelirinden eklenmiştir.1.500.000 TL’si ise 2020H03-151215 numaralı “Büyük Onarım” projesine 
aktarılmıştır.
Toplam 17.702.000 TL ödeneğin 11.652.848 TL’si harcanmıştır.

2020H03-151190 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 yönelmiş 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 2020 itibariyle, Beytepe 
yerleşkemizde çalışan yedekli ana omurga, 58 adet yarı omurga 3. seviye ağ anahtarlama cihazı, 
502 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.
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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 veritabanları 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.

- 2020 yılı içinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bu proje kapsamında; 
- 4 adet yeni sunucu alınarak sistem altyapısı iyileştirilmiştir.
- 2 adet yeni ağ yönlendirici alınarak sistem ve ağ altyapısı iyileştirilmiştir.
- 1 adet depolama sistemi alınarak sistem altyapısı iyileştirilmiştir.
- 140 adet ağ anahtarı alınarak kablosuz ağ altyapısı iyileştirilmiştir. Kapsama alanı %95 seviyelerine 

çıkmıştır.
- 121 adet bilgisayar, 25 adet yazıcı ve çevre birimleri alınarak bilişim altyapısı iyileştirilmiştir.
- Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan / online eğitim yazılımları alınarak Üniversitemizin 

kullanımına sunulmuştur.
- Eğitim yazılımlarının sayısı arttırılarak 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 2020 yılı başlangıç ödeneği 8.500.000.- TL’dir. Bu ödeneğe yıl içerisinde 400.000.-TL 
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında devreden ödenekten, 15.702.951 TL Doping Kontrol 
Merkezi’nde kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelen ve devreden ödenekten, 1.338.051 
OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği olarak YÖK’ten gelen ödenekten 70.000 TL de Tıp Fakültesi 
öğrenci giderlerinde kullanılmak üzere şartlı bağış olarak aktarılan tutar eklenmiştir.

Toplam 26.011.002 TL ödeneğin 8.434.581 TL’si harcanmıştır. Bu tutarın 3.344.853 TL’si makine-
teçhizat ve bilgisayar alımları, 2.435.395 TL yazılım alımları, 1.245.541 TL’si OSB Teşvik kapsamında 
gelen tutardan ve 68.270 TL Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, 1.315.523 TL’si de  
Doping Kontrol Merkezi’nde kullanılmıştır. Ayrıca, Tıp Fakültesi öğrenci giderlerinde kullanılmak üzere 
şartlı bağış olarak aktarılan tutardan 25.000 TL harcama yapılmıştır.

2020H03-151215 Büyük Onarım 

2020 yılı içinde Yapı İşleri ve Tekni Daire Başkanlığı tarafından bu proje kapsamında; 
- telefon santralleri 01.01.2020-31.12.2020 bakım onarımı, 
- hastaneler hariç tüm kampüste yangın algılama ve ihbar sist. 31.12.2020 tarihine kadar periyodik 

bakım-onarım işi, 
- insan ve yük asansörleri, monşarj asansörleri ve engelli platform. 16.03.2020-30.04.2020 arası 

bakım onarımı,
- beytepe ve sıhhıye kampüsünde yer alan çevre güvenlik kamera sistemlerinin 01.02.2020-

31.12.2020 tarihleri arasındaki bakım onarımı,
- kesintisiz güç kaynakları bakım onarımı 01.01.2020-31.12.2020 arası bakım onarımı,
- sıhhıye, beytepe rögar ve rögarlara bağlı kanal hatlarının kanal açma ve temizleme araçları ile 

31.12.2020 tarihine kadar temizlenmesi işi, 
- merkez ve beytepe yerleşkelerinde bulunan insan yük asansörleri monşarj asansörler ve engelli 

platformlarının 01.01.2020-29.02.2020 arası periyodik bak onarımı, 
- üniversitemiz geneline hizmet veren soğutma grupları ivrf sistemleri ve split klimalarda klima 

atölyesi tarafından kullanılacak olan soğutma gazı  alımı ,
- diş hekimliği fakültesi katlarında bulunan kliniklere nitelikli oda yapılması, 
- Peyzaj Planlama Müdürlüğünden kullanılmak üzere malzeme alımı, 
- İlaç Fabrikası aşı birimi Acs soğutma grubunun revizyonu işi,
- Arızalı jeneratör sargılarının yenilenmesi işi,
- Beytepe Endüstri Mühendisliği Hünitek binası ve F blokta bulunan sıcak su kazan sistemleri onarımı 

işi,
- Sıhhiye ve Beytepe yerleşkesinde  hizmet veren asansörler için malzeme alımı,
- Beytepe eski ARGE 2 binası zemin kat ve 1.kat ile Sıhhiye yerleşkesi aşı enstitüsü tadilatı,
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- Diş Hekimliği zemin kat özel oda yapılması işi, 
- Beytepe konservatuvar binasında bulunan (17) adet asansörün 01.01.2020-31.12.2020 periyodik 

bakım-onarım ve işletilmesi,  
- 30 adet brülor bakım onarımı,
- Üniversitemiz muhtelif birimlerin tadilatları,
- Beyaz Ev kavşak otobüs durağı arkası istinat duvarı yapılması,
- Beytepe yerleşkesi muhtelif birimlerde inşaat, elektrik, mekanik tadilat işleri,
- Beytepe yerleşkesi yurtlar bölgesi F-G asistan 2 blok galeri içi boru değişimi işi,
- Sosyal Bilimler MYO ve Tıp Fakültesi Koordinatörlüğü ofislerine telefon santrali alımı,
- Beytepe ARGE 2 çatı yalıtımı yapılması,
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı atölyelerinde kullanılmak üzere 383 kalem malzeme alımı,
- Beytepe yerleşkesi Yer Bilimleri Bölümü ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği tadilatı,
- Zirai makina tamiratı ve bakımı,
- İş makinaları tamirat ve bakımlarının onarımı,
- Klima atölyesi malzeme alımı,
- Hastane Bölüm 61 hasta odalarını besleyen diş ünitesi tamiri,
- Beytepe yerleşkesi içi tuzlama aracının bakım onarımı işi,
- Sıhhiye ve Beytepe yerleşkeleri trafo, jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı için malzeme alımı,
- Beytepe yerleşkesi öğretim üyeleri mutfağı, monşarj asansör arızalı kapılarının değişimi için 

çarpma kapı alımı,
- İktisat Fakültesi telefon santrali alımı işi,
- Tıp Fakültesi F blok bodrum, zemin, 1. ve 2. kat tadilatı,
- Sıhhiye yerleşkesi muhtelif yerlere çevre güvenlik kamera sistemi yapılması işi,
- Diş Hekimliği Fakültesi ARGE merkezinin tadilatı,
- Sincan Organize Sanayi MYO, Tıp Fakültesi ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı başkanlığı ihtiyacı 

olan telefon malzeme alımı,
- Sıhhiye ve Beytepe hizmet veren otomatik kayar kapılar ve kollu bariyerlerin periyodik bakım ve 

onarılması,
- Diş Hekimliği Fakültesi’de bulunan 3 (üç) adet asansörün 2020 yılı periyodik bakım-onarım işi,
- Sbmyo kazan dairesi ile Sıhhiye öğretim üyeleri kafeteryası mutfağı doğalgaz tesisatı işi,
- Diş Hekimliği konukevi öğrenci işleri yeni bina, Patoloji binası 3. ve 4. katlar kısmı tadilatı, 
- 36 kalem mobilya dekorasyon malzemesi alımı,

şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Projenin 2020 yılı başlangıç ödeneği 7.000.000 TL’dir. Bu ödeneğe yıl içerisinde 229.000 TL 
OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği olarak YÖK’ten gelen ödenekten ve 3.500.000 TL de 
arsa satış gelirlerinden eklenmiş olup, 1.500.000 TL 2005H03-736 numaralı “Derslik ve Merkezi 
Birimler” projesinden ve 3.870.000 TL de 2020H03-151202 numaralı “Kampüs Altyapısı” projesinden 
aktarılmıştır.
Toplam 16.099.000 TL ödeneğin 12.680.959 TL’si harcanmıştır.  

2020H03-151194 Yayın Alımları
2020 yılı içinde Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından elektronik yayın ve basılı 
yayın alımları yapılmıştır. 
Projenin 2020 yılı başlangıç ödeneği 7.500.000.- TL olup, 7.399.190 TL’si harcanmıştır.

1998H05-597 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi
Projenin 2020 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000 TL olup, bu proje kapsamında 2020 yılında harcama 
yapılmamıştır. 

2016I00-2732 Hastaneler Büyük Onarım Projesi

Bu proje kapsamında yapında işler;

- İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi B3 Blok Bölüm 39-38-37 tadilatı işi,
- Üniversitemiz hastaneleri ve bağlı birimlerin tesisat hatlarının yenilenmesi işi,
- 1-3 no’lu ameliyathane odaları havalandırma sistemleri, korona merkezi girişi tadilatı ve bölüm 35 

gaz tadilatı işi,
- Koroner Yoğun Bakım tadilatı,
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- Onkoloji Hastanesi Isıtma sistemleri merkezi tadilatı,
- Erişkin Hastanesi C Katı Başhekimlik aliminyum doğrama tadilatı

şeklinde gerçekleşmiştir.
Projenin 2020 yılı başlangıç ödeneği 12.761.000 TL (Hazine), 7.000.000 TL (Döner Sermaye)’dir. 
Hazine ödeneğine 11.210.000 TL devreden ödenekten eklenmiş ve toplam 23.971.000 TL hazine 
ödeneğinin 11.923.061 TL’si harcanmış olup, döner sermaye ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

2020I00-140040 Muhtelif İşler

Bu proje kapsamında yapılan işler;

- Diş Hekimliği Fakültesi malzeme alımı, 
- Genel Cerrahi yoğun bakımlar ünitesinin ihtiyacı 1 kalem tıbbi cihazın covid-19 nedeniyle acil alımı,
- 2 adet soğuk hava deposu alımı,
- 2 adet vakum pompası alımı,
- İklimlendirme ve havalandırma sistemi 2020 yılı peryodik bakım onarımı,
- Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Sterilizasyon ve Merkezi Sterilizasyon Tadilatı,
- Yangın algılama ve ihbar sistemi 12 aylık,
- Erişkin Hastanesi eşanjör dairesi havalandırma işi,
- Onkoloji Hastanesi tesisat katları su basması sonrası tadilat yapım işi,
- Erişkin acil binası TV çanak anten kurulması ve katlar arası kablolama yapılması,
- Çocuk hastanesi Cerrahi Servisine VRF klima sistemi kurulması işi,
- Erişkin hastanesi B katı eczane, D katı acil biyokimya, B katı araç işletme ünitesi ile İhsan Doğramacı 

Çocuk Hastanesi B katı Hematoloji bölümünde bulunan pis su hatlarının yenilenmesi işi,
- Hastanelerin muhtelif bölümlerinde bakım onarımlarında kullanılmak üzere 48 kalem malzeme 

alımı,
- Onkoloji Hastanesi IP hemşire çağrı sistemi tamir bakımı ve yangın algılama sistemlerinin mevcut 

arızaların giderilmesi işi,
- Erişkin Hastanesi’nde covid-19 nedeni ile gereken hijyen şartlarının sağlanması için bölüm 41-51-61 

tadilat onarım ve boya işleri,
- 37 kalem hırdavat malzeme alımı,
- Erişkin Hastanesi bölüm 42-52-62 tadilat ve boya işleri,
- Çocuk Hastanesi gözlem servisi alt yapı tadilatı,
- Çocuk Hastanesi A katı bekleme alanı inşaat tadilatı işi,
- Çocuk Hastanesi, büyük acil pis su borularının değişimi,
- Patoloji, radyoloji, merkez lab. soğuk oda paslanmaz raf, oda kapısı yapılması kısmı tadilatı,
- Çocuk acil girişi tadilatı,
- 43-53-63 bölüm tadilatları,
- Bölüm 34 boya ve eksik işlerin yapılması,
- Onkoloji, Erişkin, Çocuk hastanesi sekreterlik önlerine pandemiden dolayı pleksi koruma ve boya 

yapılması işi,
- Hastanelerin muhtelif bölümlerinin bakım onarımlarında kullanılmak üzere marangoz malzeme 

alımı,
- Bölüm 35 inşaat tadilat işi,
- Çocuk Hastanesi bölüm 24 çatı giderinin yenilenmesi ve bölüm tadilatı
- Hacettepe Üniversite Hastaneleri yoğun bakım kirli odalarında bulunan klozetlerin paslanmaz 

çelikle kutu şeklinde kapatılması,
- Derin dondurucu tamiri,
- Su arıtma cihazları tamiri, 
- Üniversitemiz hastanelerinin ihtiyacı olan tıbbi ve teknik malzeme alımları ile bunların bakım 

onarımları

şeklinde gerçekleşmiştir.
Projenin 2020 yılı başlangıç ödeneği 58.000.000 TL olup, yıl içerisinde bu ödeneğe; 33.252.835 TL 
likit fazlasından eklenmiş, 5.000.000 TL de Cumhurbaşkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel 
Müdürlüğü tarafından gönderilen ödenekten eklenmiştir. Toplam 96.252.835 TL ödeneğin 53.358.325 
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TL’si harcanmıştır.  

2010K12-1307 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Projenin 2020 yılı başlangıç ödeneği 1.200.000 TL olup, ödeneğin tamamı proje özel hesabına 
aktarılmıştır.

2020K12-150272 İleri Kütle Spektrometresi Araştırma Laboratuvarı

Projenin 2020 yılı başlangıç ödeneği 600.000 TL olup, ödeneğin tamamı proje özel hesabına 
aktarılmıştır.

2016K12-2845 Faz-l Klinik Merkezi

Projenin 2020 yılı başlangıç ödeneği 10.000 TL olup, ödeneğin tamamı proje özel hesabına aktarılmıştır.

2018K12-16654 Nadir Hast. Biyobankası  Alty.Güçlendirilmesi:

Projenin 2020 yılı başlangıç ödeneği 350.000 TL. olup, ödeneğin tamamı proje özel hesabına 
aktarılmıştır.

2020K12-150286 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri:

Projenin 2020 yılı başlangıç ödeneği 12.207.000 TL (Özgelir), 1.000.000 TL (Hazine) olup, yıl içerisinde 
11.480.858 TL eklenmiş (9.348.650 TL DÖSE gelir fazlası, 2.132.208 TL tezsiz yüksek lisans gelir 
fazlası) ve toplam 24.687.858 TL ödeneğin 15.339.208 TL’si proje özel hesabına aktarılmıştır.


