JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI TOPLULAŞTIRILMIŞ
PROJELERİNİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULAN USUL VE ESASLARI
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – Bu usul ve esaslar, Jandarma Genel Komutanlığı Yatırım Programında yer alan,
a.
Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)-İktisadi-Güvenlik Hizmetleri Sektöründeki “Hizmet
Binası İnşaatı”, “Hizmet Binası Onarımı” ve “Muhtelif Etüt Proje İşleri” projeleri,
b.
Konut Sektöründeki “Lojman Etüt-Projeleri”, “Lojman Yapımı”, Lojman Altyapısı-Isı
Merkezi+Doğalgaz Altyapısı”, Lojman Altyapısı”, “Lojman Onarımı”, “Lojman Güçlendirmesi” ve
“Kesin Hesap Alacakları” projeleri,
c.
DKH-Sosyal-İçme Suyu Sektöründeki “Askeri İçmesuyu Projesi” projeleri
kapsamında yer alacak alt projelerin seçimi ile bu projelere ödenek tahsis edilmesine ilişkin olarak
uyulacak usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 2 – Bu usul ve esaslar, 19 Ekim 2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 2016/9368 karar sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair Karar’ın 5’inci maddesinin (b) fıkrası (1) numaralı bendi hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 – Bu usul ve esaslarda geçen;
Projeyi Yürüten Kuruluş : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve İl Özel İdarelerini,
Birlik
: J.Gn.K.lığı taşra teşkilatını (İl J.K.lığı, İlçe J.K.lığı, J.Krk.K.lığı)
Toplulaştırılmış Proje
: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı
itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi,
ifade eder.
Genel İlkeler
Madde 4 –
1- Alt proje seçiminde uyulacak usul ve esaslar:
a.

Güvenlik Hizmetleri Sektöründe;

(1) Devam eden birlik hizmet binası ve tesisleri inşaatlarının tamamlanmasına,
(2) Uygun şartlarda iskân edilemeyen birlikler için hizmet binası yapımına,
(3) Hizmet binası olmayan birlikler için yeni hizmet binası yapımına,
Deprem bölgesinde bulunan ve muhtemel bir depremde zarar görebileceği değerlendirilen hizmet
binaları ve tesislerinin güçlendirilmesine,
(4) “Oturulamaz” raporu verilen ve boşaltılan hizmet binalarının yenilenmesine,
(5) Ayrıca teröristle yoğun mücadele edilen bölgelerdeki iskân ihtiyaçlarının
(apart misafirhane, vardiya yatakhanesi) ivedilikle karşılanmasına,
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b.

Konut Sektöründe;

Uygun nitelikli kiralık ev bulamama nedeniyle lojman ihtiyacı had safhaya ulaşan,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan personelin konut ihtiyacının karşılanmasına
önem ve öncelik verilmiştir.
2- Alt projelere ödenek tahsisinde uyulacak usul ve esaslar:
Bütçe Kanunu ile J.Gn.K.lığına tahsis edilen ödeneklerin etkin, ekonomik şekilde,
tasarruf tedbirlerine azami riayet edilerek kullanılmasını sağlamak amacıyla toplulaştırılmış projelerin
alt projelere ait ödenek tahsisinde projelerin gerçekleşme durumları dikkate alınarak projeyi yürüten
kuruluşlara gereken ödeneğin tertibi yapılmaktadır.
Yürürlük
Madde 5- Bu usul ve esaslar 01.01.2017 tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 – Bu usul ve esasları J.Gn.K.lığı-Lojistik Komutanlığı-Lojistik Hizmetler Başkanlığıİstihkam İnşaat Dairesi Başkanlığı yürütür.
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