YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2018 YILI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE
ALT PROJE SEÇİMİ VE
ÖDENEK TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – Yüksek öğrenime devam eden öğrencilerin, çağın gereklerine uygun, modern
ortamlarda, huzur ve güven içerisinde barındırılmalarını sağlamak amacıyla, Kurumun 2018 Yılı
Yatırım Programında yer alan tadat edilmeyen toplulaştırılmış proje kapsamında yürütülen alt
projelerin seçimi ve ödenek tahsisine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10924 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair Karar”ın 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendi uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – Bu usul ve esaslarda geçen;
a) Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığını,
b) Bakan : Gençlik ve Spor Bakanını,
c) Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,
d) Genel Müdür : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü,
e) Toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan, amaç ve kapsamı itibarıyla toplu
ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi,
f) Alt proje: Toplulaştırılmış proje içerisinde yer alan her bir projeyi,
g) Proje Parametreleri: Projenin; ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre (başlama-bitiş yılı),
maliyet ve ödeneğini,
h) Bütçe kaynağı: Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödenekleri,
ı) Yatırım programı teklifi: Orta Vadeli Programda yer alan amaç, politika ve öncelikler ile yine
aynı dönem için hazırlanan Orta Vadeli Mali Planda ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe
tahminlerine göre Kurumumuzca hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığına sunulan, devam eden ve yıl
içinde başlanılması, alınması ve bitirilmesi düşünülen inşaat, etüt-proje, makine teçhizat, bakımonarım, büyük onarım, taşıt alımı ve kamulaştırma projelerinin tamamını içeren program teklifini,
i) Yatırım programı: Orta Vadeli Programda yer alan amaç, politika ve öncelikler ile yine aynı
dönem için hazırlanan Orta Vadeli Mali Planda ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminlerine
göre kamu idarelerince hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığınca uygun görülen, kamu idarelerine ait
devam eden ve yıl içinde tamamlanması öngörülen inşaat, etüt-proje, makine-teçhizat, bakımonarım, büyük onarım, taşıt alımı ve kamulaştırma projelerinin tamamını içeren programı,
j) Karar: 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun
2017/10924 Karar Sayılı “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine
Dair Karar”ını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisi
Alt Proje Seçimine ilişkin ilkeler
MADDE 4 – Alt proje seçimine karar verilirken aşağıda belirtilen öncelikler göz önünde
bulundurulmaktadır.
a) 2018 yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek yatırımlar,
b) Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış yatırımlar,
c) Kurum Stratejik Planı ile yılı Performans Programında yer alan amaç, stratejik hedef ve
performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik yatırımlar,
d) Mevcut yurt bina/binalarının konumu, mülkiyet veya kiralık olması durumu, yatak kapasitesi ve
ihtiyacı karşılama oranı gibi hususlar dikkate alınarak tespit edilen yatırımlar,

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bina tahsis imkânının olup olmadığına ilişkin yapılan
değerlendirmeler,
f) Zorunlu hallerde ek bina, tadilat veya kiralama suretiyle ihtiyacın giderilme imkânları,
g) Programa alınacak alt projenin yatak kapasitesi hesaplanırken sadece o yerde varsa Kuruma ait
yurdun yatak kapasitesi değil, o yerde bulunan üniversite öğrenci sayısı, üniversite ve özel yurt
yatak kapasitesi ile bunların ihtiyacı karşılama durumları,
h)Yurt binası yapılacak yerlerde coğrafi, ulaşım ve sosyo-ekonomik durumları,
ı) Yatırım programı kanalıyla yurt binası yapılacak yerlerde arsa temin edilip edilmediği vb. gibi
hususlar, dikkate alınır.
Ödenek tahsisi
MADDE 5 – 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.
Ancak deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler ile önceden öngörülemeyen durumlarda
kısıtlama uygulanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeni Alt Proje Alımı
Toplulaştırılmış Projeye Yeni Alt Proje Alınması
MADDE 6 – Program yılı için belirlenen alt projeler haricinde zorunlu haller nedeniyle,
toplulaştırılmış projeye yıl içerisinde ilave yeni alt proje alınması hali oluşması durumunda;
toplulaştırılmış projeye yeni alt proje alımı, 4.maddede belirtilen ilkeler ve Kararda belirlenen usul
ve limitler çerçevesinde gerçekleştirilir.
Alt Projeler Arasında Ödenek Aktarması
MADDE 7- Ödenek tahsisi sonrasında alt proje ödeneklerinde değişikliğin yapılmaması esas
olmakla birlikte zorunlu hallerde, kararda yer alan toplulaştırılmış projelerle ilgili limitler
çerçevesinde Genel Müdürün onayıyla ödenek değişikliği gerçekleştirilecektir. Söz konusu
değişiklik sonrasında Kalkınma Bakanlığına bilgi verilecektir.
SON HÜKÜMLER
Onay, Yürürlük, Yürütme,
Onay
MADDE 8- Yatırım Programında yer alan tadat edilmeyen toplulaştırılmış projenin alt proje
seçimleri, 4. maddede belirlenen kriterler çerçevesinde Yurt İdare İşletme Dairesi Başkanlığınca
tespit edilip belirlendikten sonra 5.madde de belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacak ödenek
tahsisi ile birlikte İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığınca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
gönderilir. Belirlenen alt projeler Kalkınma Bakanlığına gönderilir ve Kurumun internet sitesinde
yayımlanır.
Yürürlük
MADDE 9 – Bu usul ve esaslar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü
tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – Bu usul ve esasları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü
yürütür.

