KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ
BAŞKANLIĞI
2018 YILI YATIRIM PROGRAMINDA TADAT EDİLMEYEN
TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE
ÖDENEK TAHSİSİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Başkanlığımız Yatırım Programında tadat edilmeyen
toplulaştırılmış proje olarak yer alan projelerin alt projelerinin seçimi ve ödenek tahsisine ilişkin
uygulama esaslarını oluşturmaktır.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 2018 Yılı Yatırım Programında yer alacak tadat edilmeyen
toplulaştırılmış projelerin seçimi ve ödenek tahsisinde uyulacak hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, Bakanlar Kurulunun 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı
(Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10924 Sayılı “2018 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ının 5 inci maddesi (b) bendi
gereğince ve 16.01.2018 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’nca onaylanan “2018 Yılı Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlıkları Tarafından Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandırılması,
İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar” dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a)Başkanlık: Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını,
b)Başkan: Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanını,
c)Bütçe Kaynağı: Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödenekleri,
d)Bütçe Dışı Kaynak: Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödenekler dışındaki her türlü kaynağı,
e)Ek Ödenek: Proje ödeneğini artırırken kuruluş bazında Yılı Yatırım Programıyla kamu
idarelerine tefrik edilen yatırım tavanlarını artıran ilave ödenek tahsisini,
f)Projeler Arası Ödenek Aktarması: Proje bazında ödenek tavanını değiştirmesine rağmen
Başkanlık bazında yatırım tavanını değiştirmeyen ödenek revizyonlarını,
g)İz Ödenek: Ekonomik konjonktür itibariyle yatırımın durdurulmasına karar verilen ancak
yatırım programında muhafazasında yarar görülen projelere tahsis edilen küçük tutarlardaki
ödeneği,

h)Alt Proje: Yatırım Programlarında tadat edilmeyen toplulaştırılmış projeler içerisinde yer
alan ve ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre(başlama-bitiş yılı), maliyet ve ödeneği
gibi proje parametreleri ve niteliği itibariyle bağımsız özelliklere sahip projeleri,
i)Toplu Proje: Proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idameyenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve
basımı olan veya bunların bileşiminden oluşması uygun görülen projeyi,
j)Toplulaştırılmış Proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı
itibariyle toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi,
k)Proje Parametreleri: Projenin; ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre (başlama-bitiş
yılı), maliyet ve ödeneğini,
l)Karar: 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar
Kurulunun 2017/10924 Sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair Kararını,
İKİNCİ BÖLÜM
Alt Proje Seçimi, Ödenek Tahsisi ve Ödenek Aktarmaları
Genel Hususlar
Madde 5- (1) 2018 Yılı Yatırım Programında yer almayan herhangi bir proje için harcama
yapılamaz. Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamaz. Proje
ödenekleri arasında Kararda belirtilen esaslar dışında aktarma yapılamaz. 2018 Yılı Yatırım
Programı uygulamalarında Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2018-2020) ve 2018
Yılı Programının öncelikleri esas alınır.
(2) Sermaye transferi ödenekleri içeren projelere ilişkin alt proje seçimleri 16.01.2018 tarihinde
Kalkınma Bakanlığı’nca onaylanan “2018 Yılı Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları
Tarafından Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandırılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin
Usul ve Esaslar” çerçevesinde yürütülür.
Alt Proje Seçimi
Madde 6- (1) Alt proje seçiminde;
a) Kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına olanak veren
yatırımlar,
b) 2018 yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek yatırımlar,
c) Önemli derecede fiziki gerçekleşmenin sağlandığı yatırımlar,
d) Stratejik konumu, niteliği, hizmet olanakları açısından mevcut yapısı diğerlerine göre daha
yetersiz durumda bulunan ve/veya daha acil nitelikteki yatırımlar,
e) Başkanlığın 2017-2021 stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine
yönelik planlanan yatırımlar,

f) 16.01.2018 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’nca onaylanan “2018 Yılı Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlıkları Tarafından Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandırılması, İzlenmesi ve
Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar” da belirtilen hususlar;
göz önünde bulundurulur.

Ödenek Tahsisi
Madde 7- (1) Yatırım Programında yer alan toplulaştırılmış proje ödeneğinin alt projelere
tahsisinde toplulaştırılmış proje için belirlenen ödenek tavanı hiçbir surette geçilemeyecektir.
(2) Toplulaştırılmış proje ödeneğinin seçilen alt projelere tahsisinde, devam eden alt projeler
ile yeni alt projeler arasında alt proje seçiminde belirlenen öncelikler de gözetilerek dengeli bir
dağılım gerçekleştirilecektir.
(3) Devam eden alt projelerin ödeneklerinin belirlenmesinde öncelik bitme aşamasına en fazla
yaklaşan alt projelere verilecek ve bu alt projelerin tamamlanması sağlanacaktır. Diğer taraftan
fiili gerçekleşme durumları ile istihkak ödemeleri de ödenek tahsisinde dikkate alınacaktır.
(4) Yeni alt projelere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (a) fıkrasında yer
alan hükmü de göz önünde bulundurularak ilk yıl için öngörülen ödenek, yılı merkezî yönetim
bütçe kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırımlar veya projeler hariç olmak üzere,
tahmin edilen alt proje maliyetinin en az %10’u tutarında ödenek tahsisinde bulunulacaktır.
Alt Proje Parametrelerinde Yıl İçinde Yapılacak Değişiklikler
Madde 8- (1) Ödenek tahsisi sonrasında alt projenin yeri, adı ve karakteristiği, süresi, maliyeti
ve ödeneklerinde değişikliğin yapılmaması esas olmakla birlikte zorunlu hallerde, söz konusu
değişiklikler Kararın 7 nci maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
Toplulaştırılmış Projeye Diğer Projelerden Ödenek Aktarması
Madde 9- (1) Toplulaştırılmış proje ödeneğinin yetersiz kalması nedeniyle ödenek tavanını
aşan ödenek ihtiyaçları öncelikle Başkanlığın yatırım programında yer alan diğer projelere
tahsis edilen ve kullanılmayan ödeneklerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanacaktır. Bu
olanağın bulunmaması halinde yatırımları hızlandırma ödeneği veya yedek ödenekten aktarma
talepleri sonucuna göre uygulamaya yön verilecektir.
(2) Kurum içi ödenek aktarmaları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Bütçe
Kanunu, Karar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeni Alt Proje Alımı
Toplulaştırılmış Projeye Yeni Alt Proje Alınması veya Alt Projenin Çıkarılması
Madde 10- (1) Yıl içerisinde belirlenen alt projeler haricinde zorunlu haller nedeniyle
toplulaştırılmış projeye yeni alt proje alınması hali oluşması durumunda; toplulaştırılmış
projeye yeni alt proje alımı ya da alt projenin çıkarılması Kararda belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

SON HÜKÜMLER
Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük, Yürütme
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 11- (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 2018 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 12- (1) Bu Usul ve Esaslar Başkan tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 13- (1) Bu Usul ve Esaslar, Başkan tarafından yürütülür.

