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I.

GENEL ESASLAR
2002 Yılı Kamu Yatırım Politikası ve Genel Hususlar

1. 2002 yılında VIII. Planda yer alan politikalara uygun bir şekilde kamu kesimi yatırımlarının ağırlıkla
ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılması öngörülmüştür. Kamu yatırımlarında temel amaç,
mevcut sınırlı bütçe kaynakları da dikkate alınarak toplumun ihtiyaç duyduğu acil ve öncelikli hizmetlerin bir
an önce sağlanmasıdır. Ayrıca, 24.03.2001 tarih ve 24352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Avrupa Birliği
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program” kapsamında Türkiye’nin AB’ye uyum amacıyla ortaya
koyduğu önceliklerin dikkate alınması önem taşımaktadır.
Bu çerçevede, 2002 yılı yatırım tekliflerinin, hem VIII. Planda yer alan fiziki hedefler ve sektörel
politikalar hem de AB’ye uyum amacıyla oluşturulmuş Ulusal Program’da yer alan öncelikler ile
uyumlu bir şekilde hazırlanması esas olacaktır.
2. Bütün yatırımcı kamu kuruluşları, 22.06.2001 tarih ve 2001/30 sayılı YPK Kararında yer alan
yatırım tavanları, öncelikler ve ilkeler ile “2002 Yılı Yatırım Programı Hazırlama Esasları” nda belirtilen
hususlarla uyumlu olmak üzere 2002 yılı yatırım tekliflerini hazırlayacaklar ve DPT Müsteşarlığına
göndereceklerdir. Kuruluşların yatırım tekliflerinin bu ilke ve esaslara uygun bir şekilde
hazırlanmadığının anlaşılması halinde DPT Müsteşarlığı, yatırım tekliflerinin ilgili kuruluşlarla beraber
yukarıdaki ilke ve esaslara uygun hale getirilmesini sağlayacaktır.
3. 2002 yılında konsolide bütçenin yatırım ödenekleri için toplam 5.053 trilyon TL. genel seviye
olarak kabul edilecektir. Kuruluşlar, YPK Kararında belirtildiği üzere, 2002 yılı yatırım ödenek
tekliflerini, 2001 yılında ek bütçe ile verilen ödenekleri dikkate almadan 2001 yılı başlangıç
ödeneklerinin en fazla yüzde 45 oranında artırılması ile bulunacak kuruluş ve sektör tavanı içinde
kalmak üzere 2002 yılı fiyatlarıyla hazırlayacaklardır.
4. Kuruluşlar, 2002 yılı yatırım tekliflerini tavan içinde hazırlarken, acil ve çok zorunlu haller
dışında gerçekleştirilmesi bir yıldan fazla sürecek yeni proje teklifinde kesinlikle bulunmayacaklardır.
Kuruluşlar, çok zorunlu hallerde yapacakları yeni proje tekliflerini sağlıklı yapılabilirlik etüdlerine
dayandıracaklar, yıllık proje tekliflerinde ise mevcut tasarruf genelgelerini de dikkate alarak azami ölçüde
seçici olacaklardır.
5. Çok zorunlu hallerde teklif edilecek yeni projelerin teknik, finansal, ekonomik ve sosyal gerekçesinin,
yapılabilirliğinin, önceliğinin ve çevreye etkilerinin ilgili etüdler ile belirlenmiş olması ve bu etüdlerin DPT
Müsteşarlığı'na iletilerek değerlendirilmiş olması zorunludur.
Kesin projeye dayandırılmak şartıyla hazırlanacak Fizibilite Etüdü ve Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED) Olumlu Belgesi bulunmayan yeni projeler yatırım programına teklif edilmeyecektir. Yeni proje
tekliflerinde Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı da dikkate alınacaktır. Fizibilite etüdlerinin DPT tarafından
yeterlilik ve ulusal ekonomi açısından değerlendirilmesi en az 2 ay süreyi gerektirmektedir. Nitelik olarak
yeterli görülmeyen fizibilite etüdlerinin kuruluş tarafından revize edilerek DPT’ce yeniden değerlendirilmesinin
alacağı süre de gözönünde bulundurularak fizibilite etüdlerinin, projenin başlatılmasının düşünüldüğü yatırım
programı döneminden en az 6 ay önce DPT’ye iletilmesi gerekmektedir.
6. Kuruluşlar, VIII. Planda öngörülen fiziki hedefler, YPK Kararında verilen yatırım tavanları ve proje
öncelikleri çerçevesinde 2002 yılında gerçekleştirebilecekleri fiziki hedeflerin boyutunu ve maliyetini
belirleyecekler ve yatırım teklifleri ile birlikte DPT’ye göndereceklerdir.
7. 2002 Yılı Yatırım Programı için güvenlik nedeni ve işin yürütülmesi açısından mutlak
zorunluluk bulunması hali dışında yeni lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane, hizmet binası,
lojmanlı hizmet binası ve sosyal tesis yatırımı teklif edilmeyecektir. Büyük projelerin içinde yer alan
lojmanlar ve hizmet binaları o projenin alt bölümü olarak ayrıca belirtilecektir. Lojman yatırım ve kamulaştırma
2
teklifleri herbir konutun kullanılabilir sahası 100 m 'yi aşmayacak şekilde hazırlanacaktır.
8. 2002 yılında kuruluşlar kaynağı ne olursa olsun, ambulans, itfaiye aracı gibi sağlık, savunma,
güvenlik ve iş koşulları
açısından özel öneme sahip taşıtlar dışında taşıt alım teklifinde
bulunmayacaklardır. Kuruluşlar, Başbakanlığın 2001/23 sayılı Genelgesinde belirlendiği üzere, taşıt
sayılarının personel sayıları ile uyumlu olmalarına riayet edecekler ve bu sınırları aşan ek taşıt
1
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talebinde kesinlikle bulunmayacaklardır.
9. Kuruluşlar, “yeni işler”, “acil işler”, “müteahhit nam ve hesabına yapılan işler” gibi genel adlarla
yatırım teklifinde bulunmayacaklardır. Cari nitelikteki harcamalar, arsa ve bina alımı, projelerin kredi
anapara geri ödemeleri ve işletme dönemi faiz ödemeleri gibi yatırım tanımına uymayan harcamalar
ile fiyat farkları ve keşif artışları gibi harcama kalemlerine yatırım ödenek tekliflerinde yer
verilmeyecektir.
Halen yatırım programında yer alan ancak cari harcama niteliğindeki olup, sabit sermaye yatırımı
tanımına uymayan projeler 2002 Yılı Yatırım Programından çıkarılacaktır.
Kuruluşlar, projenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan haberleşme, akaryakıt, malzeme alımları vb.
harcamalarının projeyi ilgilendiren kısmı için ödenek talebinde bulunacaklar, diğer hizmetlerini ifa ederken
ihtiyaç duyacakları bu tür cari nitelikteki harcamalarını proje kapsamına dahil etmeyeceklerdir.
Yatırımlarla bağlantılı kamulaştırma teklifleri, yatırım ödenek tekliflerine dahil edilmeyecek, Tablo:12'ye
uygun olarak ayrıca verilecektir.
10. Kuruluşlar, dış kredi ile yürüttükleri projelerde iç para ve dış kredi ödenek tekliflerini tavan
içinde kalmak kaydıyla önerecekler, yıl içi ödenek revizyonlarını asgari seviyeye indirecek tedbirleri
alacaklardır.
11. Teknik işbirliği kapsamında sağlanan yardımlardan yararlandırılması düşünülen projelerin
yatırım programında yer alması zorunludur.
12. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet ve benzeri modellere ağırlık
verilecektir.
13. Kuruluşlar bir sektör, alt sektör veya toplu proje kapsamında yürütülecek projelerin doğru
seçilmesine, önceliklendirilmesine ve yönlendirilmesine imkan sağlayacak master plan veya etüdler ile ilgili
yeni proje veya güncelleştirme tekliflerini de DPT Müsteşarlığı’na göndereceklerdir
14. Kuruluşlar yatırım
tekliflerini
DPT Müsteşarlığı'na
proje
dökümünü belirleyerek
göndereceklerdir. Program Kararnameleri gereğince detay programları, yatırım programının
yayımlanmasını müteakip ilgili Bakan onayıyla veya DPT Müsteşarlığının görüşü üzerine daha sonra
kesinlik kazanan projeler de dahil olmak üzere toplu projelerin ayrıntısındaki bütün projelerin
dökümü yapılarak DPT Müsteşarlığına gönderilecektir. Birden fazla ili kapsayan ödeneği toplu
verilmiş projelerin yatırım tekliflerinde il bazındaki ödenek dağılımları ayrı ayrı gösterilecektir.
15. Özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlar yatırım tekliflerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na
göndereceklerdir. Söz konusu teklifler, İdare'nin özelleştirme programına uygunluk açısından yapacağı
değerlendirme sonucunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından DPT Müsteşarlığı'na iletilecektir.
16. Kuruluşlar, mevcut sorunları ile ilgili açıklayıcı bilgileri ve 2002 Yılı Programında yer almasını
öngördükleri politika, hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili tedbir önerilerini yatırım teklifleri ile birlikte
göndereceklerdir.
17. Valilikler, 2002 Yılı Programı ile ilgili gördükleri önemli hususları DPT Müsteşarlığı'na, kamu
kuruluşlarının yatırım projeleri ile ilgili tekliflerini ise doğrudan ilgili yatırımcı kuruluşa ileteceklerdir.
18. Sosyal amaçlı yatırımlarla, hizmet sektörlerine ait bina yatırımlarında arsası sağlanmamış projeler
kesinlikle teklif edilmeyecektir.
19.Yatırım programına ait bilgiler, 2002 yılı verilerine uygun olarak kuruluşların en son
değerlendirmelerini yansıtacak, kuruluşlar 2002 yılı için yatırım kalemlerini yıl içinde ödenek aşımı olmayacak
şekilde gerçekçi olarak tespit edeceklerdir.
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20. 2002 Yılı Yatırım Programı tekliflerinin DPT Müsteşarlığı'nca yapılacak ön değerlendirmesinden
sonra kuruluşların yetkili üst düzey temsilcileri ile proje düzeyinde görüşmeler düzenlenecektir. Kuruluşlar
devam eden önemli projelerin uygulama durumlarını, darboğazlarını, yeni yatırım projelerinin gerekçelerini ve
değerlendirmeye ışık tutacak ayrıntılı bilgileri verecek şekilde görüşmelere katılacaklardır.
Yatırım ödenekleri ile cari hizmet ödenekleri arasında gerekli uyumu sağlayabilmek için yatırım
ödenek tekliflerinin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda görüşülmesi sırasında Devlet Bütçe
Uzmanları; cari hizmet ve transfer ödenek tekliflerinin Maliye Bakanlığında görüşülmesi sırasında da
Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanları gözlemci olarak hazır bulunacaklardır. Bu ilkeye titizlikle
uyulacak, kuruluşların bütçe görüşme takvimleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Maliye
Bakanlığı-Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü arasında müştereken belirlenecektir.
Sektörel Öncelikler
21. 2002 Yılı Yatırım Programı'nda ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam
edilecektir. 2002 yılı kamu yatırım tahsislerinde eğitim, sağlık, teknoloji altyapısı, enerji, sulama, kentsel
altyapı yatırımlarına ve ulaştırma alt sektörleri arasında dengeyi sağlayıcı yatırımlara, bölgesel gelişme
stratejileri dikkate alınarak öncelik verilecektir.
Bölgesel Öncelikler
22. Yatırım tahsislerinde Kalkınmada Öncelikli Yörelerin kalkınmasına hız kazandırıcı ekonomik ve
sosyal altyapı yatırımları ile istihdam ağırlıklı projelere öncelik verilecektir. Bu kapsamda özellikle Güneydoğu
Anadolu Projesi Ana Planı (GAP), Doğu Anadolu Projesi Ana Planı (DAP), Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme
Planı (DOKAP) ve Zonguldak, Bartın, Karabük (ZBK) Bölgesel Gelişme raporlarında öngörülen projelere
öncelik verilecektir.
23. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin kalkınmasına yönelik olarak 2001/ 10 sayılı
Başbakanlık Genelgesi gereği olarak DPT Müsteşarlığının koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar
neticesinde ortaya çıkan proje listelerinde yer alan projelere tahsislerde öncelik verilecektir.
Proje Bazında Öncelikler
24. Kuruluşlar, 2002 yılı yatırım tavanları çerçevesinde yapılacak proje bazındaki ödenek tekliflerinde
sektörel ve bölgesel önceliklerin yanısıra devam eden projelerden,
- 2002 yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek projelere,
- Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış projelere,
- Yatırım Programında yer alıp, dış finansmanı sağlanarak onaylanmış projelere,
- Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve
tamamlanması gereken projelere,
- Afetlerin önlenmesi ve afet hasarlarının telafisine yönelik projelere,
öncelik verilecektir.
Yatırım Programının Rasyonalizasyonu
25. Sınırlı kaynaklar ile çok sayıda projeden oluşan bir kamu yatırım programının yürütülmeye
çalışılması, kamu yatırımlarının ulusal ekonomiye zamanında kazandırılmasında karşılaşılan temel sorundur.
Kamu yatırım programında yeralan proje stokunun ülke finansman imkanları üzerinde oluşturulması
nedeniyle öncelikli projelere dahi uygun zamanda yeterli kaynak tahsis edilememekte, yatırımların
tamamlanma süreleri uzamakta, ekonomiye maliyetleri artmaktadır. Bu nedenle, yatırım programında yer
alan projeler yeniden önceliklendirilerek sektörlere özgü durumlar da dikkate alınmak suretiyle
kamu yatırım programındaki proje stokunun ortalama tamamlanma süresini yüzde 20 oranında
azaltacak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
26. Kamu projelerinin yeterli ödenek sağlanarak kısa sürede tamamlanması, projelerin gerçekleşme
sürelerinin uzamasından doğan maliyet artışlarının önüne geçilmesi ve bu suretle mevcut kısıtlı kaynakların
etkin kullanımı ile projelerin bir an önce ekonomiye kazandırılması hedeflerine dönük olarak, DPT
Müsteşarlığı tarafından yatırımcı kamu kuruluşları ile işbirliği içinde kamu yatırım programında bir
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rasyonelleştirme faaliyeti yürütülecek ve bu çalışma 2002 Yılı Yatırım Programı hazırlama sürecinde
sonuçlandırılacaktır.
27. Bu çerçevede Kuruluşlar, yukarıdaki sektörel, bölgesel ve proje
bulundurarak;

önceliklerini göz önünde

a) Yatırım programında devam eden projelerini (toplu projelerin detayındaki alt projeler dahil)
gözden geçirecek, yapılabilirliği devam eden birinci derecede öncelikli projelerini belirleyecek ve
verilen kuruluş tavanı içinde kalarak ödeneklerini öncelikle bu projelerine ayıracak ve DPT
Müsteşarlığına teklif edeceklerdir.
b) Yatırım programlarında yer alan ve yapılabilirliği devam eden ancak ivedi olmayan projelerini
(toplu projelerin detayındaki alt projeler dahil) ikinci derecede öncelikli proje paketi olarak daha
sonraki yıllarda devam ettirilmek üzere iz ödenekle DPT Müsteşarlığına teklif edeceklerdir.
c) Hem önceliğini hem de yapılabilirliğini yitirmiş projelerini (toplu projelerin detayındaki alt
projeler dahil) belirleyerek bir liste halinde gerekçeleri ile birlikte yatırım programından çıkarılmak
üzere DPT Müsteşarlığına bildirecekler ve bu tür projeler için ödenek teklifinde bulunmayacaklardır.
Bu çerçevede özellikle, yatırım programına geçmiş yıllarda alınmış bulunan projelerden VIII. Beş
Yıllık Kalkınma Planı’nda yer alan hedef ve politikalarla uyumlu olmayan, yatırımcı kuruluş açısından
önemini ve yapılabilirliğini (teknik, finansal, ekonomik, sosyal ve çevresel) yitirmiş, başlama yılı ile
orantılı olarak fiziki gerçekleşmesi çok düşük kalmış, arsa temini ve kamulaştırması kısa vadede
tamamlanamayacak, sorunlu projeler yatırım programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir.
28. DPT Müsteşarlığı, kuruluş tekliflerini de dikkate alarak 2001 Yılı Yatırım Programında yer
alıp 2002 Yılı Yatırım Programından çıkarılacak projelerin listesini Yüksek Planlama Kurulu’na
sunacaktır.
29. Yapılacak rasyonelleştirme faaliyeti çerçevesinde yatırım programındaki proje stokunun üç
proje demeti halinde sınıflandırılmasında kuruluşlar, yukarıdaki genel sektör, bölge ve proje
önceliklerinin yanısıra aşağıdaki alt sektör ve konu bazındaki
kriter ve öncelikleri dikkate
alacaklardır.
•

Tarım/Sulama sektöründe; DSİ Genel Müdürlüğü’nün yatırım programında yeralan projelerinden 2002
yılında bitirilecek Büyük Su İşleri (BSİ) ve Küçük Su İşleri (KSİ) projeleri, depolaması tamamlanmış veya
ilerlemiş BSİ projeleri, depolaması tamamlanma aşamasında olup sulaması devam eden BSİ projeleri,
2002 yılında tamamlanacak baraj ve göletler, 2002 yılında yapılması gereklilik arz eden taşkın, taşkınrusubat ve drenaj amaçlı BSİ ve KSİ projeleri, göleti bitmiş ve/veya göleti tamamlanma aşamasına gelmiş
göletli sulama projeleri, tamamlanma aşamasına gelmiş ve/veya belirli bir aşama kaydetmiş yerüstü
sulama (YÜS) ve yeraltı sulama (YAS) projeleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile entegre yürütülmesi
gereken YAS projeleri, teknik, güvenlik ve geri kalmışlık açısından yapımına devam edilmesi önem arz
eden projeler, etüd-plan-proje, drenaj ve bakım-onarım, satın almalar, diğer giderler, yılı içinde bitmeyen
işler, doğal afetler ve taşkın hasarları vb. projeler kapsamında 2002 yılında yürütülmesi zorunluluk arz
eden işler birinci derecede öncelikli projeler olarak değerlendirilecektir.
Yatırım programında ihaleli olarak yer almakla beraber, henüz inşaatına başlanmamış projeler, yatırım
programında inşaatı devam eden projelerden henüz inşaatı başlangıç aşamasında olan, kısıtlı ödenek
tahsisi nedeniyle 2001 yılında harcama yapılmayan, yatırımın geldiği seviye itibariyle inşaatın 2002
sonrasına ertelenmesi mümkün olan veya çok maksatlı BSİ projelerinden sulaması henüz ihale
edilmemiş veya sulaması başlangıç aşamasında olan projeler, yatırım programında dış kredili olarak
ihale edilmesi öngörülmüş ancak 2001 sonu itibariyle dış kredisi temin edilmemiş projeler ikinci derecede
öncelikli projeler olarak yatırım programına iz ödenekle teklif edilecektir.
2001 Yılı Yatırım Programında iz ödenekle yer alan ve/veya ihale edilmemiş projeler, yatırım
programında inşaatı devam eden projeler kapsamında yer almakla beraber teknik ve/veya ekonomik
açıdan (su kaynağı yetersizliği olan, önemli zemin problemleri görülen, yetersiz fizibilite etüdü yapılmış
olan, ÇED’i olumsuz çıkan vb.) yapılabilirliğini yitirmiş projeler yatırım programından çıkarılmak üzere
teklif edilecektir.
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün:
-

Yeraltı suyu sulamalarında; (a) kuyusu açılmış; ENH, trafosu tesis edilmiş; pompası temin edilmiş,
devam eden yeraltı suyu sulamaları ve (b) kuyusu açılmış; ENH, trafosu tesis edilme; pompası temin
edilme aşamasındaki yeraltı suyu sulamaları,

-

Yerüstü suyu sulamalarında; (a) su çevirme ve diğer gerekli tesisleri tamamlanmış, devam eden
yerüstü suyu sulamaları, (b) su çevirme ve diğer gerekli tesisleri ile sulama şebekesi devam eden
yerüstü suyu sulamaları, (c) dış finansman desteğiyle yürütülen yerüstü suyu sulamaları ve (d) su
çevirme ve diğer gerekli tesisleri devam eden, sulama şebekesine başlanmamış yerüstü suyu
sulamaları,

-

Gölet sulamalarında; (a) göleti tamamlanmış, sulama şebekesi devam eden gölet sulamaları, (b)
göleti ve sulama şebekesi devam eden gölet sulamaları ve (c) göleti devam eden, sulama
şebekesine başlanmamış gölet sulamaları,

-

Toprak muhafaza işlerinde; (a) dış finansman desteğiyle yürütülen toprak muhafaza işleri ve (b)
devam eden ve 2001 yılı sonuna kadar yatırıma başlanmış olacak toprak muhafaza işleri,

-

Hayvan içmesuyu göletlerinde; (a) dış finansman desteğiyle yürütülen hayvan içmesuyu göletleri, (b)
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan hayvan içmesuyu göletleri ve (c) diğer Bölgelerde
yer alan birinci derecede öncelikli hayvan içmesuyu göletleri,

-

Arazi toplulaştırma işlerinde; (a) devam eden diğer projelerle bağlantılı ve eş zamanlı yürütülmesi
gerekli arazi toplulaştırma işleri ve (b) devam eden ve 2001 yılı sonuna kadar yatırıma başlanmış
olacak arazi toplulaştırma işleri,

-

Drenaj ve tarla içi geliştirme hizmetlerinde; (a) devam eden diğer projelerle bağlantılı ve eş zamanlı
yürütülmesi gerekli drenaj ve tarla içi geliştirme hizmetleri ve (b) devam eden ve 2001 yılı sonuna
kadar yatırıma başlanmış olacak drenaj ve tarla içi geliştirme hizmetleri,

-

Drenaj ve toprak ıslahı işlerinde; devam eden ve 2001 yılı sonuna kadar yatırıma başlanmış olacak
drenaj ve toprak ıslahı işleri,

birinci derecede öncelikli projeler olarak yatırım programına teklif edilecektir. Ayrıca, yukarıda açıklanan
yatırım faaliyetleri dışında kalmakla birlikte bu faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olan etüd-proje, araştırma,
bakım-onarım, akaryakıt ve madeni yağ, makine-teçhizat ve yedek parça karakteristiğindeki projeler ve
diğer işletme giderleri, bu projeler için teklif edilecek ödenekler titizlikle belirlenmek kaydıyla birinci
derecede öncelikli projeler olarak nitelendirilecektir.
Birinci derecede öncelik kriterleri dışında kalan ve 2001 yılı sonuna kadar ihale edilerek yatırıma
başlanmamış olacak global proje detayları ikinci derecede öncelikli projeler olarak nitelendirilecek ve
yatırım programına iz ödenekle teklif edilecektir.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teknik ve ekonomik olarak öncelik ve yapılabilirliğini yitirdiğini
belirlediği; örneğin, su tablasının aşırı alçaldığı yeraltı suyu sulamaları, sulama sahasının tarım amacı
dışında kullanılmaya başlandığı yerüstü suyu sulamaları, ortaya çıkan jeolojik yapının imkan vermediği
gölet ve sulamaları, arazi sahiplerinin karar değiştirdiği arazi toplulaştırma işleri, arazi sahiplerinin
katılmadığı toprak ıslahı işleri, vb. projeler yatırım programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir.
•

Tarım/Su Ürünleri sektöründe ; DLHİ Genel Müdürlüğünün yatırım programında fiziki gerçekleşmesi
yüzde 75’in üzerinde olan balıkçı barınakları projelerine ödenek tekliflerinde birinci derecede öncelik
verilecektir. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 50-75 arasında olan balıkçı barınakları projelerine ödenek teklifi
yapılırken, bölgedeki
balıkçı barınağı ve tekne sayısı dikkate alınarak projeler kendi içinde
önceliklendirlecektir. İhale edilmiş olmakla beraber fiziki gerçekleşmesi yüzde 50’nin altında olan balıkçı
barınakları projeleri yatırım programına iz bedelle teklif edilecektir. 2001 yılı Yatırım Programında iz
bedelle yer alarak henüz ihale edilmemiş projelerden yatırım programına alındığı tarihten itibaren hiç bir
harcama yapılmamış olan balıkçı barınakları projeleri yatırım programından çıkarılmak üzere teklif
edilecektir.
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•

Madencilik sektöründe; üretimin idamesine yönelik yıllık projelere, petrol, doğalgaz ve jeotermal
kaynakların aranmasına yönelik projeler ve yurtiçi arz güvenliğinin sağlanması açısından kritik
madenlerin aranmasına yönelik projelere birinci derecede öncelik verilecektir.
Özelleştirme kapsamındaki ve programındaki kuruluşların acil olmayan işleri ile 2001 Yılı Yatırım
Programında yer alan ancak ihalesi yapılmamış projeler ikinci derecede öncelikli projeler olarak iz
ödenekle yatırım programına teklif edilecektir.
Fizibilite etüdü uygun olmayan ve yapılabilirliği bulunmayan projeler, önceliği bulunmayan inşaat projeleri
ve yatırımcı kuruluş açısından önceliğini yitirmiş projeler ise yatırım programından çıkarılmak üzere teklif
edilecektir.

•

İmalat sektörlerinde; genel olarak üretimin idamesine yönelik projelere ve AB’ye uyum ve uluslararası
yükümlülüklerimiz açısından gerçekleştirilmesi gerekli olan projelere birinci derecede öncelik verilecektir.
Özelleştirme kapsamındaki ve programındaki kuruluşların acil olmayan işleri, 2001 Yılı Yatırım
Programında yer alan, yapılabilirliği devam eden, ancak ihalesi yapılmamış darboğaz giderme,
modernizasyon ve rehabilitasyon projeleri ise ikinci derecede öncelikli projeler olarak iz ödenekle yatırım
programına teklif edilecektir.
Fizibilite etüdü uygun olmayan ve yapılabilirliği bulunmayan projeler, önceliği bulunmayan inşaat
projeleri, kamunun imalat sanayiinden çekilmekte olması ve/veya özel sektörün aynı konuda faaliyette
bulunması nedeniyle önceliğini yitirmiş projeler ve yatırımcı kuruluş açısından önceliğini yitirmiş projeler
ise yatırım programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir.

•

Ulaştırma/Otoyol sektöründe; mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak;
üstyapı iyileştirme, trafik güvenliği, köprü ve viyadüklerin onarımı, bakım hizmetleri makina ve ekipman
alımı, ücret toplama ve haberleşme sisteminin iyileştirilmesi ve bağlantı yollarının tamamlanmasına
yönelik projelere öncelik verilecektir.
Yüzde 75'inden fazlası tamamlanarak bitme aşamasına getirilen otoyol projeleri ile mevcut otoyol sistemi
üzerinde yapımı devam eden, tamamlayıcı özelliğe sahip otoyol kesimleri, ana güzergahlardaki çevre
yolu projeleri ile GAP Bölgesi’nin Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısını sağlamak üzere
başlatılan projeler dizimi içerisinde, dış kredi durumları göz önünde tutularak ödenek teklifleri yapılacak,
yeni iş başlatılmayacaktır.

•

Ulaştırma/Karayolu sektöründe; Karayollarında trafik güvenliği ile ilgili yatırımlarda Dünya Bankası
kredisi ile gerçekleştirilmekte olan KİTGİ projesine gerekli ödenek teklifi yapılacak, ağırlık kontrol
hizmetlerinin etkinleştirilmesine yönelik teçhizat ve donanımların sağlanmasına öncelik verilecektir.
Devlet ve İl yolları ile ilgili ödenek tekliflerinde, Ankara-Samsun-Sarp, Antalya-Alanya, Yalova-Bursaİzmir, Sivrihisar-Afyon-İzmir, Adapazarı-Bozüyük, Afyon-Dinar-Denizli, Bala Ayrımı-Ereğli Ayrımı
güzergahlarında yer alan bölünmüş yol projeleri ile bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) ve köprü yapımonarımlarına öncelik verilecektir.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün makina parkında genişlemeye gidilmeyecek,
hizmetlerinin Plan hedefleri doğrultusunda ihaleli olarak yaptırılması benimsenecektir.

bakım-onarım

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Köy Yolları Yapımı Projesi kapsamında asfalt yapımı ve stabilize yol
yapımı projeleri ile Grup Yolları ve Yeni Asfalt Yapımı projelerine öncelik verilecektir.
•

Ulaştırma/Demiryolu sektöründe; altyapı yatırımcısı ve işletici kuruluş projelerinin birbirleriyle ve Plan
hedefleri ile uyumlu ve tamamlayıcı nitelikte olmasına özen gösterilecektir. Yapımı devam eden altyapı
projeleriyle, Türkiye’nin uluslararası ilişki ve hedeflerinde stratejik öneme sahip ve transit demiryolu
taşımacılığına yönelik altyapı projelerine, mevcut demiryolu şebekesinin etkin kullanımını sağlamak üzere
yol yenileme ve araç modernizasyonu projelerine, sisteme erişimi artırıcı projelerle, sektörünün yeniden
yapılandırılmasında öncü rol oynayacak, işletici kuruluşun kamuya getirdiği mali yükü hafifletmeye dönük
projelere öncelik verilecektir.
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•

Ulaştırma/Denizyolu sektöründe; doğal afetten doğan zararların telafisine yönelik işler ile, büyük
oranda fiziki gerçekleşmesi sağlanmış, 2002 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen, stratejik hedeflerle
uyumlu projelere öncelik verilecektir.

•

Ulaştırma/Havayolu sektöründe; Plan hedefleri ve ulaştırma sektörü içinde diğer projelerle uyumlu ve
tamamlayıcı projelere öncelik verilecektir.

•

Ulaştırma/Boruhattı sektöründe; sanayi kullanım potansiyeli yüksek, çevre sorunları bulunan ve nüfus
yoğunluğu fazla yörelere erişime öncelik verilecektir. Anlaşmalarla yıllık bazda alınması taahhüt edilen
doğal gaz miktarlarının kontrat şartlarına uygun alınmasını sağlamak için doğal gaz iletim ve dağıtım
yatırımlarının eş zamanlı olarak yürütülmesi ve termininde bitirilmesi için bu mahiyetteki projelere ödenek
tahsisinde önem verilecektir. Dış kredi finansmanına muhtaç yüksek maliyetli ana iletim hattı projelerinin
dışındaki yatırımların zamanında bitirilebilmesi amacıyla bu projelere ödenek tahsisinde öz kaynak
imkanları kullanılacaktır.

•

Ulaştırma/Haberleşme sektöründe; posta hizmetlerinde etkinliği, sürati ve güveni artırıcı otomasyon,
mekanizasyon ile bilgi ve iletişim teknolojisi ağırlıklı projelere öncelik verilecektir.
TRT'nin teknolojik altyapısının yenilenmesine yönelik projelere öncelik verilecek, stüdyo, sosyal tesis gibi
yeni inşaat işleri başlatılmayacaktır.

•

Enerji sektöründe; enerji arz-talep analizlerine dayanan, Türkiye’nin genel enerji ihtiyaç projeksiyonuna
uygun olarak hazırlanmış ve elektrik piyasasını özelleştirmeyi hedef alan Elektrik Piyasası Kanunu’nun
ortaya koyduğu esaslara uygun, güvenilir hammadde kaynaklarına ve erken geri dönüş oranına sahip
projelerle, gerçekleştirilmesi diğer projelerin hayata geçirilmesinin ön şartı niteliğinde olan veya bunların
kapasite/verimini artıracak olan projelere, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan projelere
öncelik verilecektir

•

Turizm sektöründe; mevcut sistemin korunmasını ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla atıksu arıtma
tesisleri, derin deniz deşarjları, katı atıkların imhası, temiz su gereksinmelerini karşılamaya yönelik
yatırımların ivedilikle tamamlanmasına öncelik verilecektir.

•

Konut sektöründe; yatırım programında devam eden projelerden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesinde yürütülen projelere öncelik verilecektir.

•

Eğitim/ İlk, Orta ve Mesleki Eğitim sektörlerinde; yeni teklif edilecek projelerde, okul türü itibariyle ülke
genelindeki okul (derslik) başına düşen öğrenci sayısı ile okulun yapılacağı bölgedeki (il-ilçe) okul
(derslik) başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınacaktır.
Yatırım tekliflerinde fiziki gerçekleşmesi yüzde 75 ve daha üzerinde olan projeler ile 2002 yılında
bitirilecek projelere öncelik verilecektir. Göç alan İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Diyarbakır,
Şanlıurfa, Gaziantep illerinde ve Deprem Bölgesi’nde yer alan illerde fiziki gerçekleşmesi yüzde 50 ve
daha üzerinde olan projelerin 2002 yılında bitirilmesine öncelik verilecektir. Bu kapsama girmeyen
projelerde ödenek teklifi fiziki gerçekleşmesinin yüksekliği esas alınarak belirlenecektir. Zorunlu haller
dışında özel projelere ve özel imalata yer verilmeyecektir. Yatırım programında özel proje olarak devam
eden projelerden, öğretim binaları dışında yer alan, spor salonu, yüzme havuzu, lojman gibi eğitimöğretim hizmetini aksatmayacak olan üniteler iz bedeli ile teklif edilecek, öğretim binaları
tamamlanmamış olanlar için ise sadece öğretim binasının tamamlanması için gerekli olan ödenek
talebinde bulunulacaktır.

•

Eğitim/ Yüksek Öğrenim sektöründe; devam eden projelerden 2002 yılında tamamlanarak hizmete
alınabilecek projelere, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projelere ve afet hasarlarının
telafisine yönelik olarak başlatılmış projelere ödenek tekliflerinde birinci derecede öncelik verilecektir.
Başta rektörlük binası olmak üzere idari binalarla ilgili projelerden 2002 yılında bitecek olanlar dışındaki
projeler; eğitim ve öğretim faaliyetine açılmış ancak yeterli öğrenci ve öğretim elemanı bulunmayan
eğitim birimlerine ait inşaat projeleri; kampüs ve/veya meskun alan dışında inşaatına başlanan ancak
altyapı (elektrik, su, telefon, kanalizasyon, ulaşım, çevre düzenlemesi v.s) bulunmaması nedeniyle
yatırım ve işletme maliyeti yüksek olacak olan projeler; enstitü, uygulama ve araştırma merkezleri ve
birimleri (örneğin uygulama otelleri), kongre merkezleri, konferans salonlarına ait projelerden 2002
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yılında tamamlanabilecek olanlar hariç diğerler projeler; uzun vadeli ihtiyaçlara göre projelendirilmiş
ancak kısmen tamamlanarak hizmete açılmış ya da tamamlanan kısmı (veya blokları) mevcut öğrenci
ve öğretim elemanları için kısa vadede yeterli olan projeler; kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda
tahsis ya da kiralama suretiyle faaliyetlerine devam eden eğitim birimlerine ait projeler ikinci derecede
öncelikli projeler olarak yatırım programına iz ödenekle teklif edilecektir. Modüler tarzda
projelendirilmemiş olan projeler, modüler tarzda inşa edilebilir hale getirilecektir.
Faaliyete geçmemiş olan eğitim birimlerine ait projeler, 1992 yılından önce yatırım programına alınmış
olmasına rağmen fiziki gerçekleşmesi temel ya da su basmanı seviyesinde bulunan projeler,
tamamlanan kısım itibariyle yeterli projeler, son üç yıl içerisinde ihale edilmemiş veya ihale edilmiş
olmasına rağmen fiziki gerçekleşme kaydetmemiş projeler ile sosyal tesis ve lojman projeleri yatırım
programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir.
•

Eğitim/ Kültür sektöründe; Kültür Bakanlığının yatırım programında yer alan projelerinden, yapımı
devam etmekte olan İl Kültür Merkezleri, İl Halk Kütüphaneleri ile Ankara Kongre ve Kültür Merkezi,
Ankara Kültür Merkezi Konser Salonu, Eski Eser Onarımları (Anıt, Müze, Saray, Örenyeri, Kale, Sur, Dini
Mimari Örnekleri Onarım, Restorasyon Çevre Düzenlemesi) ve Yurt Dışında Bulunan Eski Türk
Eserlerinin Bakım,Onarım ve Restorasyonu projelerine öncelik verilecektir.Vakıflar Genel Müdürlüğünün
yatırım programında yer alan projelerinden vakıf eski eser onarımları ile vakıf eski eserlerinin
envanterinin çıkarılması projelerine öncelik verilecektir. Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumunun
yatırım programında yer alan projelerinden sırasıyla Etimolojik Sözlük (Türkçe Köken Bilgisi)
Hazırlanması ve Yurt Dışındaki Tarihi Türk Eserlerinin Tespiti projelerine öncelik verilecektir.

•

Eğitim/ Beden Eğitimi ve Spor sektöründe; 2002 yılında veya kısa sürede tamamlanabilecek, fiziki
gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan, bölge, nüfus, sporcu sayısı, yaygın spor talebi, bölgedeki
mevcut spor tesisleri, çok amaçlı spor tesisi olması v.b. faktörleri dikkate alan projelere; Kalkınmada
Öncelikli Yörelerde olup fiziki gerçekleşmesi yüzde 50’nin üzerinde olan ve kısa sürede
tamamlanabilecek projelere ve ülkemizde düzenlenecek olan spor organizasyonlarında kullanılacak
tesislerin onarım ve ikmalini gerektiren projelere birinci decede öncelik verilecektir.
Muhtelif yıllarda yatırım programına alınmış, halen ihaleleri yapılamamış veya yeterli ödenek tahsis
edilemediği için inşaatları sürdürülemeyen projeler iz ödenek ile yatırım programına teklif edilecektir.
Yapılabilirliğini ve önceliğini kaybetmiş olan projeler ise programdan çıkarılmak üzere teklif edilecektir.

•

Sağlık sektöründe; 2002 yılında inşaatın tamamı bitmemekle birlikte hizmete alınabilecek modüler
projeler, fiziki gerçekleşmesi yüksek olan ve büyük şehirlerdeki sağlık yapıları, fiziki gerçekleşmesi
yüksek olmamakla birlikte, koruyucu ve ilk basamak sağlık hizmet birimleri ile hizmet açığı bulunan özel
dal hastaneleri inşaatları, hizmet ihtiyacı nedeniyle kapasite artırmaya yönelik ek inşaatlar ve onarımlar,
ilk ve acil yardım merkezleri inşaat projeleri, inşaatı tamamlanan birimlerin donanım ihtiyaçları ile ilgili
projeler, afet bölgesindeki sağlık altyapı projeleri, Avrupa Birliğine uyum amaçlı projeler, bölgesel
farklılıkları azaltıcı mahiyetteki ve dağılım dengesini olumlu etkileyebilecek nitelikteki sağlık hizmet
birimleri ile ilgili projeler, Araştırma, eğitim ve referans hastaneleri inşaatları (Üniversite, SSK Başkanlığı
ve Sağlık Bakanlığına ait), yatak kapasite kullanımı yüksek olan hastanelerin bulunduğu illerde hizmet
açığını tamamlamaya yönelik projeler, dış kredisi sağlanmış veya sağlanmak üzere olan projeler birinci
derecede öncelikli projeler olarak dikkate alınacaktır.
Fiziki gerçekleşmesi düşük olmakla birlikte sağlık hizmetlerinin karşılanması açısından yapılmasında
veya tamamlanmasında zaruret olan sağlık birimleri inşaatları, makina ve teçhizat ve onarımları ile ilgili
projeler, yatak kapasite kullanım oranı % 50’nin altında olan illerdeki projeler İkinci Derecede öncelikli
projeler olarak yatırım programında iz ödenekle yer almak üzere teklif edilecektir.
Çok düşük kapasiteyle kullanılan ve etkinliğini kaybetmiş hastanelerin bulunduğu illerdeki henüz inşaatı
başlamamış hastane projeleri, çevresinde düşük kapasiteyle kullanılan sağlık birimlerinin mevcudiyetine
rağmen aynı mahalde bulunan mükerrerliğe ve israfa yol açabilecek nitelikteki projeler yatırım
programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir.

•

Diğer Kamu Hizmetleri/ Genel İdare sektöründe; İdari Hizmet Binası projelerinde fiziki gerçekleşme
oranı yüzde 75’in üzerinde olan projelere öncelik verilecek, ödeneklerin dağıtımında bu husus göz
önünde bulundurulacaktır.
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Sektör kapsamında yürütülen otomasyon projeleri birbirleriyle koordinasyon içerisinde yürütülecek; veri
tabanı, bilgisayar altyapısı ve işlev bakımından benzerlik gösteren ve ortak yönleri bulunan projelerin
birbirleriyle bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır
Geçmiş yatırım programlarında iz bedel ile yer alıp yapımına başlanamayan ve arsası temin edilmemiş
projeler yatırım programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir.
•

Diğer Kamu Hizmetleri/ Güvenlik Hizmetleri sektöründe; programda yer alıp henüz ihale edilmemiş
olan projelerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, Metropolitan yerleşim alanları ve üç büyük ilde
yer alan hizmet binaları projeleri ile teknik hizmet kapasitesi tesisi amaçlı bina inşaat projelerine öncelik
verilecektir.

•

Diğer Kamu Hizmetleri/ İçmesuyu sektöründe; mevcut altyapı tesislerinin talebi karşılama oranı (en
3
düşük orandan en yükseğe doğru sıralanarak), su kaçaklarındaki iyileşme oranı ve 1m içme suyu
temininin işletme giderleri dahil ortalama maliyeti (en düşük maliyetten en yüksek maliyete doğru
sıralanarak) kriterleri de kullanılarak projeler önceliklendirilecektir. Yürütücü kuruluşu mahalli idareler olan
dış kredili içmesuyu projelerinde kredisi son üç yıl içerisinde temin edilememiş olanlar yeniden
değerlendirilmek üzere programdan çıkartılacaktır.

•

Diğer Kamu Hizmetleri/ Kanalizasyon sektöründe; içmesuyu şebekesi bulunan, salgın hastalıktan
etkilenen hasta sayısının toplam nüfusa oranı yüksek olan ve mevcut tesislerin mevcut talepleri
3
karşılama oranı düşük olan projelere öncelik verilecektir. 1m atık suyun bertarafının işletme giderleri
dahil ortalama maliyeti (en düşük maliyetten en yüksek maliyete doğru sıralanarak) proje
önceliklendirmede kullanılacak kriterlerden biri olacaktır.
Yürütücü kuruluşu mahalli idareler olan dış kredili kanalizasyon projelerinde kredisi son üç yıl içerisinde
temin edilememiş olanlar, yeniden değerlendirilmek üzere yatırım programından çıkartılacaktır.

•

Diğer Kamu Hizmetleri/ Kırsal Alan Planlaması sektöründe; İskan projelerinde yatırım programında
yer alan gecikmiş projelere ve özellikle yerleri kamulaştırılanların iskanına öncelik verilecektir. Köy
içmesuyu ve kanalizasyon projelerinde, susuz köylere öncelik verilecektir. Çeşmeli sistemden şebekeli
sisteme geçiş projeleri daha sonra öncelik alacaktır. Zorunlu haller dışında (yerleşim yerinin su
havzasında yada turizm bölgesinde bulunması) kanalizasyon sistemi projelere öncelik sıralamasının en
sonunda yer verilecektir.

•

Diğer Kamu Hizmetleri/ Belediye Hizmetleri Sektöründe; İller Bankası Genel Müdürlüğünce yürütülen
katı atık ve jeotermal merkezi ısıtma tesisi projelerine öncelik verilecektir. Belediye dış kredili yatırım
projelerinde itfaiye ve acil müdahale aracı alımı ve doğal afetlerle mücadele projeleri gibi kent esenliği ve
güvenliği projelerine öncelik tanınacaktır.

•

Diğer Kamu Hizmetleri/ Yerleşme-Şehirleşme sektöründe; Projeler, yapıldığı il genelinde devlet
kredisiyle yapılmış OSB sayısına, projenin uygulanacağı yerin bölgesel sanayi merkezi olmasına ve
projenin bölgesel kalkınma stratejileri ile olan ilişkisine göre ilişkilendirilecektir. Yatırım programında son
üç yıldır yer aldığı halde yer seçimi yapılmayan OSB’ler programdan çıkartılacaktır.

•

Diğer Kamu Hizmetleri/ Çevre sektöründe; 2002 yılında tamamlanacak projeler; doğal kaynakların
etkin kullanımı ve çevresel risklerin belirlenmesine yönelik projeler; uluslararası taahhütler (sözleşme ve
protokollerle) nedeniyle devam edilen ve yönetim altyapısını oluşturmaya yönelik projelere (veri tabanı,
araştırma, ölçme izleme sistemleri vb) birinci derecede öncelik verilecektir.
İhale edilmiş ve yüzde 50’nin üzerinde harcama yapılmış; Özel Çevre Koruma Alanlarında yapılacak
kentsel altyapı (içmesuyu, kanalizasyon, katı atık yönetimi, imar planlama vb) dışındaki uygulama ve
araştırma projeleri ise ikinci derecede öncelikli projeler olarak iz ödenekle yatırım programına teklif
edilecektir.
1999 yılından önce yatırım programına girmiş olup bir ilerleme kaydedilememiş projeler yatırım
programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir.
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•

Diğer Kamu Hizmetleri/ Esnaf, Sanatkar ve Küçük Sanayi sektöründe; KOSGEB'in Avrupa Birliği
projeleri ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının el sanatları projelerine birinci derecede öncelik verilecektir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ihalesi yapılmış ancak henüz ödenek tahsisi yapılmamış KSS projeleri
ile KOSGEB'in henüz ödenek tahsisi yapılmamış hizmet merkezi projelerine ikinci derecede öncelik
verilerek yatırım programına iz ödenekle teklif edilecektir.
Üye sayısı yetersiz veya kooperatifi dağılmış olan KSS projeleri yatırım programından çıkartılmak üzere
teklif edilecektir.

•

II.

Diğer Kamu Hizmetleri/ Teknolojik Araştırma Sektöründe; Biyoteknoloji ve gen mühendisliği, yazılım
başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri, yeni/ileri malzemeler, uzay bilim ve teknolojileri, deniz
bilimleri, nükleer teknoloji, büyük bilim ve temiz enerji teknolojileri alanlarındaki projeler öncelikli olmak
üzere, bölgesel önem taşıyan yeni bilgi, ürün, hizmet ve proses üretmeye yönelik yenilikçi projelere ve
üniversite-kamu-sanayi işbirliğine yönelik projelere öncelik verilecektir.
HAZIRLAMA ESASLARI
Genel Hususlar

30. Kuruluşlar, 2002 yılı
yatırım tekliflerini 2002 yılı fiyatları ile Milyar TL. bazında
hazırlayacaklardır. 2001 ve 2002 yılı enflasyon hedefleri dikkate alınarak, gösterge niteliğinde olmak
üzere, 2002 yılı kur değeri 1 ABD doları ortalama 1.300.000 TL olarak kullanılacaktır.
Bilgisayar alt yapısı imkan veren kuruluşlar 2002 yılı yatırım tekliflerini elektronik ortamda da (disket, eposta (pydad@dpt.gov.tr)) ulaştıracaklardır.
31. Yatırım teklifleri, "Yatırım Projeleri Listesi" (Tablo:2) ve "2001 Yılı Yatırım Programı" örnek alınarak
düzenlenecektir. Proje listelerinde "Etüd-Proje İşleri", "Devam Eden Projeler" ve "Yeni Projeler" ayrımı
yapılacak, ayrıca her bölüm "2002'de Bitenler" ve "2002'den Sonraya Kalanlar" olarak ayrılacaktır.
32. Tablo:1'e göre hazırlanan "2002 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu" tekliflerin başında yer alacaktır.
33. Proje listelerinde, 2002 yılı yatırım ödenek teklifinin fonlardan veya diğer ek kaynaklardan
karşılanması öngörülen kısmı Tablo:2'de her proje için toplam ödeneğin altında parantez içinde belirtilecektir.
Bu miktarlar 2002 sonrası yatırım harcamalarının tespitinde gözönüne alınacaktır.
34. VIII. Plan'da fiziki hedefleri veya fiziki hedef haline dönüştürülebilecek politikaları belirlenmiş olan
sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcı kuruluşlar, VIII. Plan dönemi için öngörülen fiziki hedeflerini ve bunlarla
uyumlu kaynak ihtiyaçlarını 2001 yılı yatırım gerçekleşme tahminlerini de gözönünde bulundurarak yıllar
itibariyle Tablo:3'te belirteceklerdir. Bu bilgiler Tablo: 2 ve 4 'te belirtilen projeler ve yatırım ihtiyaçları ile tutarlı
olacaktır.
35. Yatırım Programında alt projeleri veya alt harcama kalemleri itibariyle tadat edilmiş projelerde; her alt
kalem için yer, karakteristik, başlama-bitiş tarihi, proje tutarı, 2001 sonuna kadar tahmini harcama, 2002
yatırımı teklifi gibi, bağımsız bir proje için verilen tüm özellikler belirtilmiş olacaktır.
36. Proje tutarı 1 trilyon TL.'nin üzerinde olan devam eden projeler ile 2002 yılı yatırım programına teklif
edilecek yeni projeler için Tablo:4 düzenlenecektir. Her kuruluş bulunduğu sektörün özelliğine göre bu
tabloları dolduracaktır. Ayrıca, bu kapsamdaki devam eden projelerin uygulama durumları ile ilgili ayrıntılı
bilgiler Tablo:7'de verilecektir.
37. Kuruluşlar, tüm sektörlerde maliyeti 1 trilyon TL'nin üzerinde olan yeni projeler için 2 nüsha fizibilite
etüdü ile birlikte “Yatırım Projesi Özet Bilgi Formu”nu (Ek:1) doldurarak DPT Müsteşarlığı’na
göndereceklerdir.
38. Ayrıca, proje maliyeti 1 trilyon TL.'nin üzerinde olan devam eden projelerden revize edilenler için
“Yatırım Projesi Özet Bilgi Formu” (Ek:1) revize değerler ile (2002 fiyatlarıyla) doldurularak DPT
Müsteşarlığı’na iletilecektir.
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39. 2002 yılı yatırım tekliflerinin değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, 2001 yılı harcama tahmini
bilgileri 2001 yılı yatırım programında yer alan tüm projeler için Tablo:5'de verilecektir. Ayrıca, proje bazında
fiziki gerçekleşme durumları ve gerekli görülecek diğer açıklayıcı bilgiler harcama tahminleri ile
birlikte DPT Müsteşarlığı'na iletilecektir.
40. Kuruluşlar, Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu
Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi ve Zonguldak, Bartın, Karabük
Bölgesel Gelişme raporları ve Erzurum-Plandöken Kış Sporları Merkezi ve Turizm Master Planı
kapsamındaki illerde yer alan projelerini Proje Adının sonuna (GAP), (DAP), (DOKAP), (YHP), (ZBK)
ve (EP) kısaltmalarını ekleyerek belirteceklerdir. Birden fazla ili kapsayan projelerde bu bölge ile ilgili
büyüklükler elde edilebilecek şekilde, projelerle ilgili bilgiler il bazında detaylandırılarak verilecektir. Yeni
yatırımlar bu bölge için mümkün olduğu ölçüde ayrı projeler olarak teklif edilecektir. (Bakınız Ek:5 ve Ek:6)
41. Doğal afetler nedeniyle teklif edilen projelerin toplam büyüklüklerinin tespiti ve ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi bakımından kuruluşlar bu nitelikteki projelerini genel olarak Proje Adı sonuna (DA) ifadesini
ekleyerek bildireceklerdir. Ancak, kuruluşların Marmara ve Bolu-Düzce Depremleri sonrasında hasarların
telafisine yönelik projeleri yatırım programında (MD) kısaltması ile yer almıştır. 2002 yılında Yatırım
programına teklif edilecek Marmara ve Bolu-Düzce Depremleri ile ilgili projelerin (MD) kısaltması ile
gösterimine devam edilecektir.
42. Kuruluşlar, yatırım programında yeralan veya almayan projelerinden Yap-İşlet-Devret,Yap-İşlet ve
benzeri modellerle gerçekleştirmeyi düşündüklerini Tablo:16 ve Tablo:17’yi doldurarak bildireceklerdir.
Proje Numarası, Adı ve Karakteristiği
43. Devam eden projelerin proje numaraları Resmi Gazete'de yayımlanan "2001 Yılı Yatırım Projeleri"
listesine ve sonradan bu listede yapılan düzeltmelere göre yazılacaktır. Yeni projelerin numaraları DPT
Müsteşarlığı'nca verilecektir.
44. Yatırım listelerinde "Proje Adı" sütununa ana proje adı yazılacak; yeni proje adları belirlenirken kısa
ifadeler kullanılacak, proje adlarının birbirinden ayırdedilebilir olmasına özen gösterilecektir.
45. Projenin üniteleri veya harcama kalemleri ayrıca belirtilecek, bunlara ait parasal değerler parantez
içinde gösterilecek ve bu alt bölümler ana projeden ayrı bir proje numarası almayacaktır.
46. Yatırım listesinin "Karakteristik" sütununda üretim konusu olan mal ve hizmetin nitelik ve nicelik
olarak tanımı mümkün olduğu ölçüde standart olarak yazılacaktır. Tevsi projeleri için ise mevcut kapasite ve
eklenecek yeni kapasite veya proje ile sağlanacak ek hizmet belirtilecektir. Proje karakteristiğinde verilen
bilgiler projenin son durumunu yansıtacaktır.
Proje Tutarı, Kümülatif Harcama ve Yatırım Ödeneği Teklifi
47. Tablo: 1,2,4'de yer alan "2001 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama" ve "Proje Tutarı"
2002 yılı fiyatları ile verilecektir. Bunun için geçmiş yıllara ait harcamalar Tablo:14’de verilen
deflatörlerle 2002 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. Diğer tablolarda yer alan 2002 yılı yatırım ödeneği
teklifi ile 2002 yılından sonraki yıllara ait yatırım harcamaları yine 2002 yılı fiyatları ile verilecektir.
Dış Kredi ve Hibe ile Yürütülecek Yatırım Projeleri
48. Proje listelerinde dış para kısmı ikiye ayrılarak dış kredi ve özkaynak ile karşılanacak miktarlar ayrı
ayrı belirtilecektir. Tabloların "kredi" kısmında, halen işlemekte olan dış kredilerin kullanım miktarları ve yeni
proje tekliflerine ait dış kredilerin muhtemel kullanım miktarları yazılacaktır. Dış kredi kullanımları yatırım
tutarlarına mutlaka dahil edilecektir. Teknik işbirliği kapsamındaki yardımlar da dahil olmak üzere hibe
şeklinde temin edilen dış finansmanla yapılacak yatırım projeleri teklifte proje ayrıntıları ile yeralacak, hibe
miktarı ödenek toplamına dahil edilmeyecek, ancak iç para gereği (KDV, Gümrük Vergisi, harçlar gibi
harcamalar için) olan ödenek, toplama dahil edilmiş olarak gösterilecektir.
49. Yatırım programında yer alan projelerde DPT uygun görüşü alınmadan dış kredi işlemleri
başlatılmayacaktır. Dış kredi kullanılan projelerin kredi uygulama durumu; dış kredi anlaşması yapılmış,
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kullanıma hazır duruma gelmiş, fakat henüz kullanımı başlamamış projeler de belirtilerek Tablo:8'de
verilecektir. Bu tabloda, kredileri kullanılmış ve geri ödeme aşaması başlamış olan projeler için 2002 yılında
ödenecek olan ana para ile faiz miktarları ilgili satırlarda ayrıca belirtilecektir. Dış kredi aranan projeler için ise
Tablo:9 doldurulacaktır.
50. Dış kredilere ait geçmiş yıl kur farkları 2002 yılı ödenek talebi içinde yer almayacak, yatırımın
tamamlanmasından sonra toplam proje tutarına eklenerek sabit kıymetlere dahil edilecektir.
51. Yatırım Programında yer alarak dış kredi ile finansmanı düşünülen projelerin maliyet
revizyonları DPT tarafından yapılacaktır. Projelerin gerekli ödenek revizyonları ise dış kredi temin
işlemlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir.
Finansal Kiralama
52. Finansal kiralama yöntemiyle yapılan yatırımlardan finans tipi (*) kiralamalara yatırım programında
yer verilecektir. Finans tipi (satış tipi) kiralamaya konu olan yatırım malının toplam değeri, kiralamanın
başlayacağı ilk yılın yatırım programında yıl ödeneği olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu kiralamaya
ilişkin olarak daha sonraki yıllarda herhangi bir ödenek gösterilmeyecektir. Finansal kiralamada kuruluşun
yatırım bütçesinden kiralamanın başladığı yıl herhangi bir nakdi harcama yapılmamakla birlikte bu
gösterimden amaç, o değerde bir yatırım malının Kuruluş'un sabit sermaye stokuna katılmış olduğunun
görülebilmesidir. Faaliyet tipi (**) finansal kiralama yatırımlarına yatırım programlarında yer verilmeyecektir.
Taşıtlar ve İş Makinaları
53. Kuruluşların taşıt alımı teklifleri ayrı ayrı projelerin içinde değil, ancak tek kalemde gösterilecek,
karakteristik kısmına “2002 Yılı Tahmini Taşıt Alım Bedelleri Listesi” esas alınarak, karşılığında yer alan
sıra numarası ve fiyatı yazılacaktır (Tablo:11). Ayrıca, taşıt alımı talebinde bulunan her kuruluş Tablo:10'u
dolduracak, sahip olduğu araçları tip ve sayı olarak gösterecek ve talep ettiği araçları ne amaçla istediğini
belirtecektir.
54. İş makinaları teklifinde, mevcut araçların adet ve modellerine ilave olarak imal tarihleri ile son iki
yıldaki yıllık ortalama çalışma saatleri de talep ile birlikte verilecektir.
İdame ve Yenileme Yatırımları
55. Herhangi bir bağımsız proje ile ilgilendirilmesine imkan olmayan idame ve yenileme yatırımları
Tablo:6 formunda hazırlanacaktır. İdame ve yenileme yatırımı dönem içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya
hasar gören tesislerin korunması için üretim ve hizmet kapasitesi veya özellikleri değiştirilmeden bir yıl içinde
başlanıp bitirilen yatırım niteliğindedir. Bu itibarla kuruluşlar, idame ve yenileme yatırım tekliflerini hazırlarken
yukarıda belirtilen hususlara uyacaklar, idame ve yenileme niteliği taşımayan harcama kalemlerini bu
kapsama dahil etmeyeceklerdir.

(*) Finans Tipi (Satış Tipi) Kiralama : İlgili tüm riskleri ve kazançları kiracıya devreden sözleşmelerdir.
Finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiraya veren şirkete aittir. Ancak, taraflar sözleşmede, sözleşme
süresi sonunda kiracının malın mülkiyetini satınalma hakkına sahip olacağını kararlaştırabilirler. Herhangi bir
kiralamanın Finans tipi kiralama sayılabilmesi için aşağıdaki dört kriterden en az birini sağlaması
gerekmektedir.
1) Kira anlaşması, varlık üzerindeki mülkiyet hakkının kira anlaşmasının sonunda kiracıya devrini
öngörür.
2) Kira anlaşması, kiracıya kira süresinin sonunda varlığı o tarihte beklenen normal fiyatının oldukça
altında bir fiyatla satın alma seçeneği verir.
3) Kira süresi, kiralanan varlığın tahmini ekonomik ömrünün yüzde 75'ini veya daha fazlasını kapsar.
4) Asgari kira ödemelerinin (bakım, sigorta ve emlak vergileri gibi dönem giderleri hariç) kira
anlaşmasının başlangıcındaki bugünkü değeri varlığın normal piyasa değerinin yüzde 90'ına eşit veya
büyüktür.
(**) Faaliyet Tipi Kiralama (İşletme Kiralaması): Finans tipi kiralama sınıfına girmeyen her tür kiralama
faaliyet tipi kiralamadır. Faaliyet tipi kiralamada, varlığın mülkiyetine sahip olmaktan dolayı ortaya çıkan bütün
riskler kiraya verene aittir. Anlaşmada belirlenmiş olan kira tutarı kiracı açısından bir faaliyet gideridir.
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Bilgi Teknolojisi Yatırımları
56. Önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacağı düşünülen bilgi teknolojileri konusunda gelecekte
sürdürülecek politikaların daha sağlıklı belirlenebilmesi amacıyla, bu alanda kamu kuruluşları tarafından
planlanan yatırımların boyutunun izlenebilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede bilgi teknolojilerini içeren
yatırımlara (bilgisayar donanımı ve yazılımı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, İnternet Sunum Hizmetleri vb.)
kuruluşların yatırım programlarında ayrı bir proje olarak yer verilecektir. Toplu projelerin ayrıntısında bulunan
bilgi teknolojilerini içeren yatırımlar da mümkün olduğu ölçüde ayrı olarak belirtilecektir.
İşçilik ve Personel Giderleri
57. Genel-Katma Bütçeli kuruluşların yatırımlarla ilgili işçilik ve personel giderleri, ilgili yatırım listelerinde
"İşçilik Giderleri" adı altında ayrı bir proje olarak gösterilecek, kuruluşlar işçilik ile ilgili bilgileri Tablo:13'de
vereceklerdir.
Kamulaştırma
58. 4. 11. 1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda değişiklik yapan 24.4.2001 tarih ve 4650
sayılı Kanun’un amir hükümlerince, yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemine
başlanamayacağından, kamulaştırma ödenek teklifleri projelerin gerçek kamulaştırma ihtiyacını yansıtacak
şekilde yapılacaktır.
Eğitim, Sağlık, Konut ve Sosyal Altyapı
59. Eğitim, sağlık, konut ve sosyal altyapı sektörlerinde fizibilite etüdü ve/veya projesi olmayan teklifler
etüd-proje olarak dikkate alınacaktır. Daha önceki yıllarda etüd-proje ödeneği almış, fizibilite etüdü ve mimari
uygulama projesi tamamlanmış olan projelerin 2002 Yılı Yatırım Programı'nda inşaat ödeneği alabilmesi için
arsa durumu, kamulaştırma teklifi, fizibilite etüdü ve/veya proje ve keşif özetinin ödenek teklifine eklenmesi
gerekmektedir.
60. İl bazında ilköğretim derslik ihtiyacı bildirilirken, her ilde hangi yerleşimlere kaç birim okulun inşa
edileceği ve bu okulların nitelikleri hakkında ek bilgi verilecektir.
61. İl merkezlerindeki lise ve dengi okullar için pansiyon talebinde bulunulmayacak, ilçe merkezleri için
teklif edilen pansiyonlar, ilgili ilçedeki bütün lise ve dengi okullar öğrencilerine hizmet verecek şekilde ele
alınacak, her okul türü için ayrı öğrenci pansiyonu teklifi yapılmayacaktır.
62. Etüd-proje, yapı-tesis olarak yeni teklif edilecek tüm idari ve sosyal yapılardan proje tutarı 500
milyar TL.'yi aşan projeler için Tablo:15’deki "Sosyal ve İdari Yapılar Ön Proje Formu" doldurulacaktır.
Yatırımların uygulanmasından ilgili Bakanlığın sorumlu olduğu hallerde Ek:2'deki "Arsa-Alt Yapı Bilgileri"
formu da düzenlenecektir. Buna göre, arsası sağlanmış projeler için düzenlenecek ön proje formları ile ön
ihtiyaç programlarının ve arsa hukuki bilgilerinin (tapu, tahsis, çap, imar planı, imar durumu) Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir. Ön proje formları
tanzim ve adı geçen kuruluşça tasdik edilmeyen projeler programa alınmayacaktır.
Üniversitelerin Eğitim, Sağlık ve Araştırma-Geliştirme Projeleri
63. Üniversitelere ait yatırım tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kanalıyla DPT Müsteşarlığı'na
ulaştırılması esastır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca üniversiteler için yapılacak olan değerlendirme
sonuçlarının, bu genelge ile istenen her türlü bilgi, belge ve formları kapsayacak şekilde DPT Müsteşarlığı’na
iletilmesi, özellikle "Yatırım Teklifleri Özet Tablosu"nun (Tablo:1) Üniversiteler için Eğitim, Sağlık ve
Araştırma-Geliştirme projeleri olarak ayrı ayrı düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir. Yüksek Öğretim
Kurulu’nun bu amaçla yapacağı toplantılara DPT Müsteşarlığının ilgili uzmanlarının katılımı da sağlanacaktır.
64. Üniversitelere Ait İleri Araştırma Projesi niteliğindeki proje önerileri 30 Nisan 2001 tarihine kadar
DPT’ye intikal ettirilmiştir. Söz konusu projelerin bilimsel açıdan incelenmesi TÜBİTAK tarafından yapılarak
değerlendirme sonuçları Yönlendirme Kurulu’na gönderilecektir. Yönlendirme Kurulu tarafından yatırım
programına girmesi önerilen projeler 15 Eylül tarihine kadar DPT Müsteşarlığına ve TÜBİTAK Başkanlığına
iletilecektir. Yönlendirme Kurulu’nun önerdiği projeler DPT Müsteşarlığı tarafından VIII. Beş Yıllık Kalkınma

13

http://www.dpt.gov.tr/kamuyat/2002/hazirlama/esaslar.pdf

2002 Yılı Yatırım Programı Hazırlama Esasları

Planı’nın temel hedefleri, ilkeleri ve sektörel öncelikleri açısından değerlendirilerek nihai hale getirilecek ve
proje bazında belirlenecek kaynak tahsisleri çerçevesinde yatırım programına dahil edilmek üzere Yüksek
Planlama Kurulu’na sunulacaktır.
Üniversitelerin yukarıdaki kapsama girmeyen AR-GE projeleri ile diğer kamu araştırma kurumları,
bakanlıkların APK birimleri ve yatırımcı kamu kuruluşlarının hazırlayacakları AR-GE projesi teklifleri bu
genelgenin ilgili hükümlerine göre değerlendirilecektir. Adı geçen kuruluşların hazırlayacakları AR-GE projesi
tekliflerinde öncelik sırası ve varsa işbirliği yapılacak kuruluşlar belirtilecektir. Ek:3’te verilen form
doldurularak hazırlanacak olan AR-GE projesi tekliflerinde üniversitelerin yenilik merkezi oluşturma,
teknopark ve internet ağlarına bağlanmasına yönelik proje önerileri de yer alacaktır. Proje teklifleri
hazırlanırken Ek:4’te verilen açıklamalar dikkate alınacaktır. Teknopark proje teklifleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler
Tablo:4’te verilecektir.
Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri
65. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile ilgili yatırım tekliflerinde projenin yer alacağı
yörenin sanayi potansiyeli, o yöredeki mevcut tesislerin doluluk oranı gibi yatırım kararını doğrudan
etkileyebilecek bilgiler ile Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri yatırımlarının gerçekleşme
durumu ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin bilgiler DPT Müsteşarlığı’na iletilecektir.
Döner Sermaye Gelirleri Olan Kuruluşlar ve Fonlar
66. Döner sermayeden yapılacak olan yatırımlar, döner sermaye mevzuatına aykırı düşmeyecek şekilde
teklif edilecektir. Döner sermaye gelirleri olan kuruluşlar, yatırım teklifleri ile birlikte 2002 yılı döner sermaye
gelir ve gider tahminlerini bildireceklerdir. Buna göre, döner sermaye geliri elde eden Sağlık Bakanlığına bağlı
devlet hastaneleri ile üniversite hastaneleri de bir önceki yıl döner sermaye gelir ve gideri ile bir sonraki yıl
döner sermaye tahminlerini ve bunun içinden yatırımlarda kullanmayı talep edecekleri miktarları teklif
listelerinde belirteceklerdir. MTA, EİE İdaresi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlükleri ile benzeri
kuruluşların özkaynak gelirlerinin kullanımında da aynı esaslara uyulacaktır.
67. 2002 yılında, tasfiye edilmiş olmaları nedeniyle yatırımları ilgili kuruluşlarca finanse edilmesi
öngörülen fonlardan ödenek talebinde bulunulmayacaktır. Ancak, faaliyetleri süren fonlardan yararlanan
kuruluşların projeleri bu genelgedeki esaslar çerçevesinde DPT Müsteşarlığı'na gönderilmeye devam
edilecektir.
Mahalli İdareler
68. Büyükşehir belediyelerine ait projelerden dış finansman (kredi ve/veya hibe) kullanımı söz
konusu olanların, 2002 yılı Yatırım Programına bu genelgede yeralan hususlar çerçevesinde teklif edilmesi
gerekmektedir. Büyükşehir belediyeleri dışındaki mahalli idarelere ait projelerden dış finansman (kredi
ve/veya hibe) kullanımı sözkonusu olanlar, sadece İller Bankası Genel Müdürlüğü programında yer
alabilecektir. Mahalli idareler tekliflerinde kullandıkları veya kullanacakları dış kredi tutarlarını döviz olarak
da ifade edecekler ve Tablo: 1,2,8 ve 9’u dolduracaklardır. Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler
ilgili mahalli idarece yerine getirilecektir.
Diğer Hususlar
69. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü programında bulunan köy yolları ve köy içmesuyu projelerinin
karakteristik kısmında, her ilde kaç km. köy yolu ve kaç ünite içmesuyu yapılacağı belirtilecektir.
70. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarım sektörü programında bulunan dış kredili projelerin
karakteristik ve ödenek teklifleri kısımlarında " inşaat, makina-teçhizat ve proje yürütme giderleri" ayrı ayrı
tanımlanacaktır.
71. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarım sektörü programında yeralan "Küçük Su İşleri" ana başlığı
altındaki her alt başlık detayında devam eden ve yeni işler olmak üzere ayrı kalemler halinde teklif
yapılacaktır. Yeni işler kapsamında yeralan projelere ait bilgiler, teklifle birlikte iletilecektir.
72. Yatırımları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca yürütülmekte olan kuruluşlar yatırım tekliflerini adı
geçen Bakanlık görüşü alınarak DPT Müsteşarlığı’na ileteceklerdir.
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TABLO : 1

2002 YILI YATIRIM TEKLİFLERİ ÖZET TABLOSU

KURULUŞ :

2002 Yılı Fiyatlarıyla - Milyar TL.

2002 YILI YATIRIM TEKLİFİ
SEKTÖRÜ

PROJE
SAYISI

PROJE TUTARI

2001 SONUNA KADAR
TAHMİNİ HARCAMA

ETÜD-PROJE
İŞLERİ

DEVAM EDEN
PROJELER

YENİ
PROJELER

TOPLAM

TOPLAM

15

http://www.dpt.gov.tr/kamuyat/2002/hazirlama/esaslar.pdf

2002 Yılı Yatırım Programı Hazırlama Esasları

TABLO : 2
SEKTÖR

YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

:
KURULUŞ
PROJE TUTARI
PROJE NO

PROJE ADI

YER
(İL VE İLÇE)

KARAKTERİSTİK

İŞİN
BAŞLAMA/
BİTİŞ
TARİHİ

2001 SONUNA KADAR
TAHMİNİ HARCAMA

DIŞ
KREDİ

ÖZKAYNAK

2002 YATIRIMI
2003 YATIRIMI

DIŞ
TOPLAM

: 2002 Yılı Fiyatlarıyla - Milyar TL.

2004 YATIRIMI

2005 YATIRIMI

2006 YATIRIMI

DIŞ
TOPLAM

KREDİ

ÖZKAYNAK

KREDİ

ÖZKAYNAK

TOPLAM

DIŞ

TOPLAM

DIŞ

TOPLAM

DIŞ

TOPLAM

DIŞ

TOPLAM

(KURULUŞ) TOPLAMI
ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2002'de Bitenler

b) 2002'den Sonraya Kalanlar

DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI

a) 2002'de Bitenler

b) 2002'den Sonraya Kalanlar

YENİ PROJELER TOPLAMI

a) 2002'de Bitenler

b) 2002'den Sonraya Kalanlar

NOT : "Özkaynak" bölümüne yatırım için kuruluşun dış proje kredisi dışındaki kaynaklardan karşıladığı dış harcama yazılacaktır.
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TABLO : 3
(*)
SEKTÖR

:

KURULUŞ

:

FİZİKİ HEDEFLER - KAYNAK İHTİYACI

2002 Yılı Fiyatlarıyla- Milyar TL.

VIII. PLAN DÖNEMİ (2001-2005)

2001 Gerç. Tah.

Fiziki Hedeflerin

Başlama -

Toplam Kaynak

Boyutu

Bitiş Yılı (**)

İhtiyacı

Fiziki Hedeflerin
Boyutu

Yüzdesi

2002
Ödenek
İhtiyacı

2003

Fiziki Hedeflerin Ödenek
Boyutu

Yüzdesi

İhtiyacı

Fiziki Hedeflerin
Boyutu

Yüzdesi

2004
Ödenek
İhtiyacı

Fiziki Hedeflerin
Boyutu

Yüzdesi

2005
Ödenek
İhtiyacı

Fiziki Hedeflerin
Boyutu

Yüzdesi

Ödenek
İhtiyacı

(*) Tabloda verilecek fiziki hedefler ve ödenek ihtiyaçlarının Tablo : 2 ve Tablo :4 'deki projelerle uyumlu olması gerekmektedir.
(**) Bu fiziki hedefe ulaşmak için gerekli zaman dilimini göstermektedir.
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TABLO : 4 YATIRIM PROJELERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI
PROJE ADI :

HARCAMA TÜRÜ

2002 Yılı Fiyatlarıyla - Milyar TL.

PROJE TUTARI
İÇ DIŞ

TOPLAM

2000 SONUNA KADAR

2001 YILI TAHMİNİ

2001 SONUNA KADAR

KÜM. FİİLİ HARCAMA

HARCAMA

KÜM. TAH. HARCAMA

İÇ

DIŞ

TOPLAM

İÇ

DIŞ

TOPLAM

İÇ

DIŞ

TOPLAM

2002 TEKLİFİ
İÇ DIŞ

TOPLAM

2003
İÇ DIŞ

2004
TOPLAM İÇ DIŞ

2005
TOPLAM İÇ DIŞ

2006
TOPLAM İÇ DIŞ

TOPLAM

1. ETÜD GİDERLERİ
2. MÜHENDİSLİK VE PROJE GİDERLERİ
3. LİSANS, PATENT VE PROJE GİDERLERİ
4. ARAZİ BEDELİ
5. ARAZİ DÜZENLEMESİ
6. HAZIRLIK YAPILARI
7. İNŞAAT GİDERLERİ
7.1 . ÜRETİM TESİSLERİ
7.2. YARDIMCI TESİSLER
7.3. İDARİ BİNALAR
7.4. SOSYAL TESİSLER (LOJMAN HARİÇ)
7.5. LOJMANLAR
7.6. DİĞER
8. ULAŞTIRMA TESİSLERİ
9. MAKİNA VE DONANIM
9.1. ANA TESİS
9.2. YARDIMCI İŞLETMELER
10. TAŞIMA VE SİGORTA GİDERLERİ
11. İTHALAT VE GÜMRÜKLEME GİDERLERİ
12. MONTAJ GİDERLERİ
13. TAŞIT ARAÇLARI
14. İŞLETMEYE ALMA GİDERLERİ
15. GENEL GİDERLER
16. BEKLENMEYEN GİDERLER (1)
17. YATIRIM DÖNEMİ FAİZLERİ
TOPLAM SABİT YATIRIM
18. İŞLETME SERMAYESİ
TOPLAM PROJE TUTARI
YATIRIM PROGRAMI PROJE TUTARI (2)
(1) Sadece fiziki artışları kapsamaktadır.
(2) Yatırım Programı Proje Tutarı = Toplam Sabit Yatırım - Arazi Bedeli
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TABLO : 5 2001 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ VE HARCAMA TAHMİNİ
SEKTÖR

:

KURULUŞ

:

2001 Yılı Fiyatlarıyla - Milyar TL.

PROJE

NO

PROJE ADI

2000 YILI

2000 YILI

2000 YILI

2001 YILI

2001 YILI

ÖDENEĞİ (1)

REVİZE ÖDENEĞİ (1)

HARCAMA (KESİN) (1)

ÖDENEĞİ

REVİZE ÖDENEĞİ

2001 YILI SONU HARCAMA TAHMİNİ

İLK 6 AY KESİN

YILSONU TAHMİNİ

(1) 2000 Yılı fiyatlarıyla verilecektir.
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TABLO : 6 İDAME VE YENİLEME YATIRIMLARI
SEKTÖR

:

KURULUŞ

:

2002 Yılı Fiyatlarıyla -Milyar TL.
TUTARI

İŞİN TÜRÜ

DIŞ

TOPLAM

AÇIKLAMALAR
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TABLO : 7 PROJE İZLEME FORMU

SEKTÖR
PROJE SAHİBİ KURULUŞ
PROJENİN ADI
NUMARASI
YERİ
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ
KARAKTERİSTİĞİ

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ

(Cari Fiyatlarla - Milyar TL.)

PROJE TUTARI

PROGRAM

REVİZE

ÖDENEĞİ

YILLAR

DIŞ

TOPLAM

DIŞ

TOPLAM

HARCAMA

ÖDENEK
DIŞ

TOPLAM

GERÇEKLEŞME
DIŞ

TOPLAM

YÜZDESİ (*)

PROGRAMA
GİRİŞ YILI
1996
1997
1998
1999
2000
2001
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (HARCAMA/PROGRAM)*100 OLARAK VERİLECEKTİR.
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TABLO: 8 HALEN İŞLEMDE OLAN DIŞ PROJE KREDİLERİ
2002 YILI FİYATLARIYLA -MİLYAR TL

Sektörü

:

Kuruluş

:

P

Adı

R

Numarası

O

Yeri

J

Tutarı

Dış

E
Toplam
N

Başlama/Bitiş

İ

Tarihi

N

Karakteristiği

Bin $
Krediyi Veren Ülke veya Kuruluş:
Başlama/Yürürlük
Tarihi
Türü
K

Tutarı

R

Vadesi/Ödemesiz

E

Dönemi

D

Faiz Oranı

İ

Kredi Anlaşmasında

N

Belirtilmiş İse

İ

İçpara/Kredi Oranı

N

Kredi Anlaşmasında

1997

1998

1999

2000

Dilimleri

2001

2002

2003

2004

Kullanılan kısmının

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Belirtilen Kullanım

Yıllara Göre Dağılımı
Kullanılacak Kısmının

2005

Yıllara Göre Dağılımı
2002'de Ana Para Geri Ödeme Tutarı
2002'de Ödenecek Faiz Tutarı
Projenin Son Durumu,
Darboğazları ve Çözüm
Önerileri
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TABLO: 9 DIŞ KREDİ SAĞLANMASI İSTENEN PROJELER
2002 YILI FİYATLARIYLA - MİLYAR TL.
Sektör

:

Kuruluş

:

P
Adı
R
Numarası
O
Yeri
J
Tutarı

Dış

E
Toplam
N
2002 Yılı

Dış

Ödeneği(*)

Toplam

İ
N
Başlama/Bitiş
Tarihi
Karakteristiği

Son Durumu

Bin $
Kredinin Kullanım Amacı
Toplam Kredi İhtiyacı

- Temin Edilen
- Talep Edilen
Uygun Dış Kredi Alternatifleri

Düşünceler
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TABLO : 10 TAŞIT LİSTESİ
SEKTÖR

:

KURULUŞ

:

2002 Yılı Fiyatlarıyla -Milyar TL.
MEVCUT

SIRA
NO

TAŞITIN CİNSİ

ADET

TALEP EDİLEN
MODELİ

ADET

24
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TABLO : 11

2002 YILI TAHMİNİ TAŞIT ALIM BEDELLERİ LİSTESİ

SIRA
NO

TAŞITIN CİNSİ

1-a(x)
1-b(xx)
23456789101112131415161718192021-a
21-b

Binek otomobil
Binek otomobil
Binek otomobil
Station-Wagon
Arazi binek (Enaz 4, ençok 8 kişilik)
Kaptı-kaçtı (Minibüs)
Kaptı-kaçtı (Arazi)
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)
Panel
Otobüs (Enaz 20 kişilik)
Otobüs (Enaz 36 kişilik)
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg.
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg.
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg.
Ambulans (Tıbbi donanımlı)
Ambulans arazi hizmetleri için
Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere
Motorsiklet en az 45-250 cc.lik
Motorsiklet en az 600 cc.lik
Bisiklet
Güvenlik önlemli binek otomobil (cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığı'nca belirlenir)
Güvenlik önlemli servis taşıtı (cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığı'nca belirlenir)

DİFERANSİYELİ
4x2
4x2
4x2
4x2
4x4
4x2
4x4
4x2
4x4
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2
6x2-6x4
4x2
4x4
4x2
-

Azami Satın Alma Bedeli
(TL)
43.500.000.000 1,45
47.850.000.000
12.760.000.000
10.512.500.000
27.550.000.000
18.125.000.000
20.662.500.000
15.732.500.000
26.462.500.000
15.732.500.000
28.275.000.000
90.987.500.000
19.937.500.000
36.612.500.000
41.615.000.000
39.150.000.000
41.325.000.000
15.732.500.000
2.610.000.000
3.262.500.000
884.500.000

(x) 237 sayılı Taşıt Kanunu'na ekli (1) sayılı cetvelde yeralan Makamlar ile Devlet
Protokol
Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satınalınacak taşıtlar için.
(xx) 237 sayılı Taşıt Kanunu'na ekli (1) sayılı cetvelde yeralan ilk üç sıradaki Makamlar
için.
NOT: Bu cetvelde gösterilen azami fiyatlarda değişiklik yapmaya, bu bedelleri
belirli makam ve hizmetler için farklı miktarlarda tesbit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
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TABLO : 12
SEKTÖR

:

KURULUŞ

:

KAMULAŞTIRMA HARCAMALARININ PROJE BAZINDA DAĞILIMI

2002 Yılı Fiyatlarıyla - Milyar TL.
YER

PROJE NO

PROJE ADI

(İL VE İLÇE)

BAŞLAMA/
KARAKTERİSTİK

BİTİŞ TARİHİ

KAMULAŞTIRMA

2001 SONUNA KADAR TAHMİNİ

2002 YILI

TOPLAMI

KÜM. KAMULAŞTIRMA HARCAMASI

KAMULAŞTIRMA TEKLİFİ

(KURULUŞ )TOPLAMI
DEVAM EDEN PROJELER

YENİ PROJELER
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TABLO 13 : GENEL - KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARDA PERSONEL DURUMU
KURULUŞ :
TOPLAM :

YILLAR

MEMUR

SÖZ.PER.

DAİMİ İŞÇİ

GEÇİCİ İŞÇİ (*)

TOPLAM

CARİ YATIRIM

CARİ YATIRIM

CARİ YATIRIM

CARİ YATIRIM

CARİ YATIRIM

Adet Olarak
1998 Gerçekleşmesi
2000 Gerçekleşme Tahmini
2001 Program
FAZLA
MESAİ

Harcama Olarak (Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
1998 Gerçekleşmesi
2000 Gerçekleşme Tahmini
2001 Program

(*) Kuruluşlarda çalışan geçici işçilerin sayısı kişi ve adam/ay olarak verilecek, toplama dahil edilmeyecektir.
Ortalama çalışma süresi de dipnot olarak bildirilecektir.
KURULUŞ :
SEKTÖR :

YILLAR

MEMUR

SÖZ.PER.

DAİMİ İŞÇİ

GEÇİCİ İŞÇİ (*)

TOPLAM

CARİ YATIRIM

CARİ YATIRIM

CARİ YATIRIM

CARİ YATIRIM

CARİ YATIRIM

Adet Olarak
1998 Gerçekleşmesi
2000 Gerçekleşme Tahmini
2001 Program
FAZLA
MESAİ

Harcama Olarak (Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
1998 Gerçekleşmesi
2000 Gerçekleşme Tahmini
2001 Program

(*) Kuruluşlarda çalışan geçici işçilerin sayısı kişi ve adam/ay olarak verilecek, toplama dahil edilmeyecektir.
Ortalama çalışma süresi de dipnot olarak bildirilecektir.
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TABLO : 14

KAMU SABİT SERMAYE YATIRIM VE DIŞ PARA DEFLATÖRLERİ (2002= 1,000000)

KAMU SABİT SERMAYE YATIRIM DEFLATÖRLERİ (2002 = 1,000000)
YILLAR

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

TARIM

0,0000029350
0,0000030833
0,0000035868
0,0000041079
0,0000046271
0,0000056664
0,0000068110
0,0000081236
0,0000109018
0,0000158333
0,0000256901
0,0000539078
0,0000775533
0,0000982127
0,0001267000
0,0001901671
0,0002686144
0,0003750297
0,0005411244
0,0010679663
0,0015446156
0,0023369825
0,0041399229
0,0065435828
0,0114015519
0,0230428846
0,0389090668
0,0711647933
0,1353247061
0,2338911254
0,3608739462
0,5082223702
0,7794232268
1,0000000000

MADENCİLİK

0,0000021163
0,0000022484
0,0000029226
0,0000031895
0,0000035218
0,0000045055
0,0000051966
0,0000061533
0,0000079150
0,0000114489
0,0000190147
0,0000393073
0,0000557193
0,0000717899
0,0001001091
0,0001574702
0,0002350597
0,0003568838
0,0005547881
0,0010438357
0,0015091292
0,0022361795
0,0038297134
0,0061651207
0,0102470212
0,0227201184
0,0391773135
0,0711770727
0,1291247244
0,2257773367
0,3432525105
0,4831769797
0,7794232268
1,0000000000

İMALAT

0,0000019226
0,0000021604
0,0000027357
0,0000030807
0,0000034701
0,0000042210
0,0000046988
0,0000054617
0,0000069251
0,0000103179
0,0000170012
0,0000365462
0,0000537698
0,0000695746
0,0001000254
0,0001560910
0,0002393010
0,0003750255
0,0005929095
0,0010750871
0,0015608507
0,0022986154
0,0038074641
0,0061819743
0,0097980887
0,0233894045
0,0406163207
0,0726877282
0,1278128633
0,2228445228
0,3340209265
0,4706331952
0,7794232268
1,0000000000

ENERJİ

0,0000027756
0,0000028700
0,0000033435
0,0000043061
0,0000046347
0,0000047292
0,0000052792
0,0000059591
0,0000077139
0,0000115237
0,0000190850
0,0000413469
0,0000610827
0,0000762580
0,0001072591
0,0001661125
0,0002538256
0,0003960682
0,0005878212
0,0010673161
0,0015426481
0,0022514475
0,0037611919
0,0061332819
0,0098422873
0,0232021273
0,0406016823
0,0734107591
0,1285921920
0,2266971501
0,3409913849
0,4798316656
0,7794232268
1,0000000000

ULAŞTIRMA

0,0000027865
0,0000030297
0,0000037390
0,0000041783
0,0000045656
0,0000056103
0,0000064681
0,0000075344
0,0000098777
0,0000147563
0,0000242422
0,0000508429
0,0000727157
0,0000874055
0,0001176583
0,0001783651
0,0002552115
0,0003788122
0,0005670844
0,0010669711
0,0015425772
0,0022857418
0,0039145944
0,0063017632
0,0104741341
0,0232236824
0,0400456314
0,0727546267
0,1319866181
0,2307814190
0,3508602883
0,4938860145
0,7794232268
1,0000000000

TURİZM

0,0000030976
0,0000033042
0,0000038418
0,0000045795
0,0000051368
0,0000064159
0,0000075848
0,0000098534
0,0000150531
0,0000212941
0,0000343794
0,0000710243
0,0000945050
0,0001187077
0,0001534871
0,0002205840
0,0003157862
0,0004404763
0,0006314100
0,0011793860
0,0017181432
0,0025792929
0,0043392757
0,0069460663
0,0112524661
0,0257485548
0,0439025844
0,0783184029
0,1422811840
0,2443439819
0,3687067027
0,5201368414
0,7794232268
1,0000000000

KONUT

0,0000032528
0,0000034343
0,0000039581
0,0000045466
0,0000050927
0,0000063333
0,0000074922
0,0000091353
0,0000127337
0,0000183722
0,0000300550
0,0000633139
0,0000813140
0,0001024719
0,0001332106
0,0001992721
0,0002890746
0,0004025133
0,0005865630
0,0011468800
0,0016799175
0,0025986229
0,0044796260
0,0070065771
0,0117432176
0,0250136381
0,0413897847
0,0734579499
0,1403055615
0,2350717707
0,3585023657
0,5067241509
0,7794232268
1,0000000000

DIŞ PARA
EĞİTİM

0,0000035732
0,0000037444
0,0000045891
0,0000052472
0,0000058638
0,0000071139
0,0000083019
0,0000099914
0,0000136203
0,0000197330
0,0000324608
0,0000685865
0,0000976191
0,0001234882
0,0001594524
0,0002268145
0,0003236249
0,0004516073
0,0006446810
0,0011900892
0,0017313674
0,0025793791
0,0043126627
0,0069429746
0,0111501675
0,0259554835
0,0445821990
0,0796325211
0,1428109145
0,2467498042
0,3713431935
0,5236016987
0,7794232268
1,0000000000

SAĞLIK

0,0000030759
0,0000031990
0,0000041539
0,0000047271
0,0000052693
0,0000062325
0,0000071730
0,0000085128
0,0000114223
0,0000166213
0,0000274799
0,0000582538
0,0000812841
0,0001016809
0,0001335167
0,0002033661
0,0002921559
0,0004152774
0,0005988899
0,0011317278
0,0016509664
0,0024972946
0,0042272323
0,0067279872
0,0109934607
0,0247210672
0,0418394173
0,0745424067
0,1371602153
0,2341126781
0,3542109308
0,4999302828
0,7794232268
1,0000000000

D.HİZMETLER

0,0000036533
0,0000038695
0,0000049658
0,0000056466
0,0000063417
0,0000075098
0,0000086588
0,0000107031
0,0000147949
0,0000217708
0,0000359109
0,0000781205
0,0001099624
0,0001399272
0,0001799456
0,0002480340
0,0003503556
0,0004895492
0,0006901127
0,0012287230
0,0017802371
0,0025912129
0,0042518064
0,0069618559
0,0108878261
0,0266367168
0,0467584161
0,0838398041
0,1444888199
0,2541899337
0,3794687924
0,5342788896
0,7794232268
1,0000000000

DEFLATÖRÜ

0,000001714
0,000002266
0,000003165
0,000002588
0,000003249
0,000005209
0,000006004
0,000006060
0,000007807
0,000012989
0,000025179
0,000067722
0,000089910
0,000130268
0,000152432
0,000244764
0,000355553
0,000535972
0,000768402
0,001369324
0,001934240
0,002547781
0,004012640
0,006732776
0,009858597
0,029276886
0,056812885
0,089901263
0,141258313
0,236972839
0,342219555
0,481561036
0,807168994
1,000000000

Açıklama :
1. Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektöre ait yatırım deflatörü kullanılacak, cari harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2002 yılı fiyatlarına
dönüştürülecektir.
2. Kamu sabit sermaye yatırım deflatörleri toplam yatırım harcamaları içindir.
3. Cari dış para harcamaları (TL), ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2002 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.
4. 2002 yılı kur değeri olarak 1 ABD Doları=1.300.000 TL. alınacaktır.
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SAHİBİ KURUM

• Arsa Durumu
Arsası Hazır

DPT NO.

AİT OLDUĞU SEKTÖR

VERİ

PROJENİN

TABLO 15: SOSYAL VE İDARİ YAPILAR ÖN PROJE FORMU
İL
İLÇE
BUCAK
KÖY

Kurumun Diğer
Projeleri
Arasında Projenin
Öncelik Sırası

• Proje Maliyetinin Yıllara Göre Dağılımı
Harcamal
ar

Projenin Aynı Türden
Projeler Arasında
Öncelik Sırası

Kamulaştır
ma
Etüd Proje

• Alt-Yapı Donatımı ve Gerekli Harcamalar
Evet

Hayır

Proje Arsasında Hizmeti
Sağlayacak Sorumlu Kurum

Konumu
2

Alanı (m )
Mülkiyeti
Kamulaştırma Bedeli (Milyar TL)
Kamulaştırma Başlama Tarihi
• İmar Durumu

Ana Şebeke ve
Bağlantı
Mesafesi

Maliyeti
(Milyar TL)

Yol
Su
Kanalizasyon
Elektrik

TOPLAM

• Toplam Maliyetin Tesbitinde Kullanılan Yöntem

İmar Planı Var

Doğalgaz

Seçilen Yer İmar Planına Uygun

• Gerçekleştirme Yöntemi

ARSA ve İMAR DURUMUNA İLİŞKİN
GENEL
AÇIKLAMA ve ONAY

ETÜD - PROJE

Bayındırlık Bakanlığı
Yarışma

Yatırımcı
Kuruluş

Kurum İçinde

Keşif Bedeli

• İhtiyaç Programı •
vve Standartların

Yeni
Proje İle Amaçlanan Kapasite
Yaratma

Tesbitinde Kıstaslar

Hedefler

İhale
Tip Proje

Emsal

Standattı
Yükseltme

Diğer

Tesisleri
Tamamlama

İnşa Edilecek
Kapasite

Uluslararası
Emsal

• Projenin Fonkiyon Olarak

Projelendirme

Birleştiği Diğer Tesisler

İhale

Milli Emsal

• Benzer Fonksiyondaki En Yakın Tesise Uzaklığı ......... km.

Emanet

Plan Hedefleri

• Yatırımın Kullanıma Açılması İle Gerekecek Kadrolar
Genel
İdare
Hizmetl Teknik
Hiz.
eri

Kurum Hedefi

• Toplam Yapı Alanı ...... ....... m2

Tesisleri
Yenileme

AAT

Seçilen Yer Bu Plana Uygun
Sağlanan Yer Başka Kuruma
Tahsisli

Tahmin

İNŞ

Başka Fiziki Plan Var

İnşaat
Makine
Teçh.

Evet Hayır Telefon

İmar Planı Tadilatı Sözkonusu

Toplam

Yıllar - (Milyar TL)

Sağlık
Hiz.

Eğitim
Hiz.

Yard.
Hiz.

Sözleşmeli
Personel

Diğer

Tahmin

ÖN PROJE EKLERİ
EK YATIRIMIN GENEL GEREKÇESİ
1 : İHTİYAÇ PROGRAMI
2 : ETÜD PROJE TEKLİFLERİ İÇİN ÖN İHTİYAÇ PROGRAMI
3 : İNŞAAT YATIRIM TEKLİFLERİ İÇİN KESİN İHTİYAÇ PROGRAMI
4 : İNŞAAT YATIRIM TEKLİFLERİ İÇİN KEŞİF ÖZETİ İHTİYACI-MİMARİ PROJE.

FORMU DOLDURAN YETKİLİ
ADI SOYADI
İMZA
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TABLO: 16 YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN PROJELER
(Milyar TL)
Projenin Adı

Yeri

Karakteristiği

Proje Tutarı

TABLO: 17 YAP-İŞLET MODELİ İLE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN PROJELER(*)
(Milyar TL)
Projenin Adı

Yeri

Karakteristiği

Proje Tutarı

(*) Benzer modeller ile gerçekleştirilmesi düşünülen projeler ayrıca belirtilecektir.
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EK: 1
YATIRIM PROJESİ ÖZET BİLGİ FORMU
1. Yatırımcı Kuruluşun

•
•
•
•
•

Adı
Adresi
Telefonu
Faksı
Sermayesi

:
:
:
:
:

2. Yatırım Projesinin

•
•
•
•
•
•
•

Sektörü / Alt Sektörü
Adı
Yeri
Türü
Konusu ve Gerekçesi
Kalkınma Planı ile İlişkisi
Kapasite

•
•
•
•
•

Üretime Katkısı (Mal/Hizmet):
Teknolojisi
:
İstihdama Katkısı
:
Başlama/Bitiş Tarihi
:
Ekonomik Ömrü
:

:
:
:
:
:
:
:

İç Para
• Toplam Yatırım Tutarı
:
a. Sabit Yatırım
:
b. İşletme Sermayesi
:
• Çevre Koruma Yatırımı
:
• Finansman Kaynakları
: İç Para
a. Öz Kaynaklar
:
b. Dış Kaynaklar
:
c. Toplam
:
• Sonuçlarından Etkilenenler :

3. Proje Analiz Sonuçları

•
•
•
•
•
•
•

Miktar

Cinsi

Net Bugünkü Değer
İç Karlılık Oranı
Geri Ödeme Süresi
Fayda/Masraf Oranı
Katma Değer
Net Döviz Kazancı
Diğer

PROJEDEN SORUMLU OLANLAR:

Ticari

Değer

Dış Para

Dış Para

Toplam

Toplam

Türü

Ulusal

:
:
:
:
:
:
:
Adı Soyadı Görevi

Telefon

Tarih

İmza

Hazırlayan
Onaylayan
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EK: 2

ARSA-ALTYAPI BİLGİ FORMU
KURULUŞUN ADI :
PROJENİN ADI :
I. YATIRIMIN YERİ
İL
:
İLÇE
:
BUCAK
:
KÖY
:
II. ULAŞIM DURUMU :
1- İnşaat arsası ulaşım ağı(*) üzerinde mi?
2- İnşaat arsası ulaşım ağı üzerinde değil ise:
a) Ana ulaşım şebekesine bağlantısı var mıdır?
Mesafeleri ne kadardır?
b) Bu bağlantı ulaşıma elverişli midir?
3- İnşaat arsasının ana ulaşım şebekesine bağlantısı yoksa;
a) Yapılması gerekli ulaşım ağının uzunluğu nedir?
b) Yapılacak,ulaşım ağı için ne gibi (köprü,istinat duvarı)
sınai imalata ihtiyaç vardır?
III. ARSA ÖZELLİKLERİ
1- Zemin sun'i dolgu mudur?
2- Zemin bataklık mıdır?
3- Arsa meyilli midir? Meyil %10'u aşmakta mıdır?
4- Arsayı çevreleyen fazla meyilli arsa var mıdır?
5- Çevre arazi, kaya ve çığ düşmesi ile heyelana
sebep olacak nitelikte midir?
6- İçme ve kullanma suyu var mıdır?
a) Su varsa yeterli midir?
b) Su yoksa yeterli su temin edilme mesafesi
7- Arsa civarında tesis için lüzumlu elektrik
enerjisi var mıdır?
a) Varsa yeterli midir?
b) Yoksa yeterli enerji temin edilme mesafesi

Evet
.....

Hayır
.....

.....
.....

.....
.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
(*) Ulaşım ağı ile, demiryolu,karayolu veya denizyolu ulaşımı ifade edilmektedir.
Not: Doldurulan bu form Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince kontrol ve tasdik edildikten sonra
Sosyal ve İdari Yapılar Ön Proje Özet Formu'na (Tablo:15) eklenecektir.
Tasdik Eden
...... Bayındırlık ve İskan
Müdürü
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EK: 3

ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME YATIRIM TALEPLERİ BİLGİ FORMU
KURULUŞUN ADI

:

ARAŞTIRMA - GELİŞTİRMENİN ADI

:

ARAŞTIRMA - GELİŞTİRMENİN TÜRÜ :
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ

:

MALİYETİ (*)

:

ÖDENEKLERİN YILLARA
GÖRE DAĞILIMI

:

AMAÇ

:

KAPSAM

:

YÖNTEM

:

SONUÇLARIN UYGULANABİLİRLİK
DURUMU

:

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
(Kısa özgeçmiş ve yayınları)

:

PROJE EKİBİ (Kısa özgeçmiş ve yayınları) :
DİĞER HUSUSLAR

:

(*) Araştırma - Geliştirme projesinin maliyetinin ve yıllık ödeneklerin bütçe harcama kalemlerine göre dağılımı
yapılacak, ihtiyaç duyulan makina-teçhizat ve malzeme listesi ayrıntılı olarak bildirilecektir
1) Proje yürütücüsü, dört ayda bir, geçmiş dönemde yapılan çalışmalar ile gelecek dört ayda yapılması
planlanan işleri kapsayan izleme raporunu DPT Müsteşarlığı'na iletecektir.
2) Proje çalışmaları sonucunda ortaya çıkan nihai rapor, 5 nüsha olarak DPT Müsteşarlığı'na gönderilecektir.
Nihai raporda proje sonuçlarının uygulanabilirliği hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

33

http://www.dpt.gov.tr/kamuyat/2002/hazirlama/esaslar.pdf

2002 Yılı Yatırım Programı Hazırlama Esasları

EK: 4

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ YATIRIM TALEPLERİ
İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Araştırma; yeni bilgiler üretilmesi, ürün geliştirme, teknoloji ve tasarım oluşturma, olguların bilimsel ilkeler
çerçevesi içinde geçerli olan yorumlarının tesbiti, veya pratik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel verilere
dayanılarak yapılan sistematik çalışmalar ve altyapı oluşturma faaliyetleridir.
Araştırmalar, niteliklerine göre, temel araştırma, uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışması olarak üç
grupta toplanır. Bunların kısaca tanımları aşağıda verilmiştir.
* TEMEL ARAŞTIRMA: Bilim alanındaki bilginin gelişmesi için yapılan fakat uygulamaya doğrudan
doğruya yönelmiş bir amaç gütmeyen araştırma çalışmasıdır.
* UYGULAMALI ARAŞTIRMA: Bilim alanındaki bilginin gelişmesi için yapılan ve uygulamalı bir amaca
yönelen araştırma çalışmasıdır.
* GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: Temel ve uygulamalı araştırmalardan elde edilen sonuçların faydalı materyal,
araç-gereç, ürün, metod, sistem ve imalat usüllerinin meydana getirilmesi veya eldekilerin daha da
geliştirilmesi yolunda kullanılması yönünde yapılan çalışmadır. İlk iki araştırma tipinden farkı başlangıçta
bilime katkı unsurunun aranmasıdır.
* YENİLİK MERKEZLERİ OLUŞTURMA: Birçok disiplinleri içine alan kapsamlı projelerle şemsiye projeleri
geliştirme ve Yenilik Merkezleri oluşturma bu kapsamda ele alınmalıdır.
Araştırmanın türü yukarıda tanımlananlardan hangisi olursa olsun, araştırmanın en önemli özelliklerinden
birisi yeni bilgi ve ürün üretimidir. Sadece yukarıda tanımlanan araştırma türlerini kapsaması planlanan eldeki
çalışmanın tamamlanmasında gerçekçi verilerin toplanabilmesi için "ARAŞTIRMA BİLGİ FORMU"nun
araştırma ile ilgili tanımlar dikkate alınarak doldurulmasına özen gösterilmesinde; ve bazı durumlarda
araştırma ile karıştırılan bazı çalışmaların kapsam dışında bırakılmasında zorunluluk vardır. Örneğin, eğitim
çalışmaları, bilimsel ve teknik enformasyon hizmetleri, belirli bir araştırma/geliştirme çalışmasının parçası
olmayan genel amaçlı veri toplama çalışmaları, malzeme, ürün,proses v.b. nın kontrolü için yapılan ölçme ve
standardlaşma çalışmaları, fizibilite etüdleri, patent ve lisanslara ilişkin idari ve hukuki çalışmalar ile benzeri
tür inceleme ve çalışmalar "araştırma" olarak değerlendirilmemektedir. Bu nedenle, bu tür çalışmalar kapsam
dışı bırakılmalıdır.
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EK: 5
KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER LİSTESİ
I.DERECEDE ÖNCELİKLİ YÖRELER
1-ADIYAMAN
2- AĞRI
3- AKSARAY
4- AMASYA
5- ARDAHAN
6- ARTVİN
7- BARTIN
8- BATMAN
9- BAYBURT
10- BİNGÖL
11- BİTLİS
12- ÇANAKKALE
(Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri)
13- ÇANKIRI
14- ÇORUM
15- DİYARBAKIR
16- ELAZIĞ
17- ERZİNCAN
18- ERZURUM
19- GİRESUN
20- GÜMÜŞHANE
21- HAKKARİ
22- IĞDIR
23- KAHRAMANMARAŞ
24- KARABÜK
25- KARAMAN

26- KARS
27- KASTAMONU
28- KIRIKKALE
29- KIRŞEHİR
30- KİLİS
31- MALATYA
32- MARDİN
33- MUŞ
34- NEVŞEHİR
35- NİĞDE
36- ORDU
37- OSMANİYE
38- RİZE
39- SAMSUN
40- SİİRT
41- SİNOP
42- SİVAS
43- ŞANLIURFA
44- ŞIRNAK
45- TOKAT
46- TRABZON
47- TUNCELİ
48- VAN
49- YOZGAT
50- ZONGULDAK

EK: 6
BÖLGESEL GELİŞME PLANLARI KAPSAMINDAKİ İLLER LİSTESİ
GAP BÖLGESİ
1- ADIYAMAN
2- BATMAN
3- DİYARBAKIR
4- GAZİANTEP
5- MARDİN
6- SİİRT
7- KİLİS
8- ŞANLIURFA
9- ŞIRNAK

DAP BÖLGESİ
1- AĞRI
2- BİNGÖL
3- BİTLİS
4- ELAZIĞ
5- ERZİNCAN
6- ERZURUM
7- GÜMÜŞHANE
8- HAKKARİ
9- KARS
10- MALATYA
11- MUŞ
12- TUNCELİ
13- VAN
14- BAYBURT
15- ARDAHAN
16- IĞDIR

DOKAP BÖLGESİ
1- ARTVİN
2- GİRESUN
3- GÜMÜŞHANE
4- ORDU
5- RİZE
6- TRABZON
7- BAYBURT
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YHP BÖLGESİ
1- AMASYA
2- ÇORUM
3- SAMSUN
4- TOKAT
5- YOZGAT

ZBK BÖLGESİ
1- ZONGULDAK
2- BARTIN
3- KARABÜK
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