“2009 YILI YATIRIM PROGRAMI”
TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİMİZ ve ALT DETAYLARINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR
HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Genel
Müdürlüğümüzün
Yatırım
toplulaştırılmış proje olarak yer alan;

Programında

tadat

edilmeyen

 Zemin etüdü Etüt-Proje, Fizibilite işleri,
 Meteoroloji İstasyon binası inşaatları,
 Bilgi bankası ve ek bina inşaatı,
 Meteoroloji Sistemlerinin Yedekleri,
 Eğitim ve Danışmalık,
 Kalibrasyon laboratuarı kurulması

 Makine Teçhizat alımları, bakımları onarımları,
 Bilgisayar yazılım donanım alım bakım ve onarımları,
 Meteorolojik sistemlerin yedeklerinin alım, bakım ve onarımları,
 Merkez ve taşra teşkilatı Meteoroloji Bölge ve İstasyon müdürlüğü
binalarının onarım, idame ve su sondajı,

 Meteorolojik alet, elektronik cihaz, yayın, malzeme, ile bunlara ait yedek
parça alımları,

 Muhtelif alet, cihaz ve yedeklerinin alımları.
projelerinin alt detaylarının seçimi ve ödenek tahsisine ilişkin uygulama esasları
ile ilgili olarak;
1- Kullanılacak kaynaklar; Genel bütçe ve Döner Sermaye İşletmesi
bütçesi kapsamında Genel Müdürlük bütçesinin ilgili tertiplerine konulan
ödeneklerden teşekkül eder.
2- 2009 yılı yatırım programında yer alan projeler, DMİ 2009-2013
Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler esas alınarak yıl içinde
gerçekleştirilmesi planlanan hedeflerin yer aldığı DMİ 2009 Performans
Programında yer alan faaliyet ve projelerle uyumlu olarak belirlenmiştir. Böylece
stratejik planda yer alan 43 hedeften 28 ’i ile ilgili çalışmalar 2009 yılı içinde
başlamış olacaktır.
3- Genel Müdürlük bütçesinde, içerisinde toplulaştırılmış projelerin
ödeneklerinin de yer aldığı “Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler” ile “Müteahhitlik
Giderleri” tertiplerindeki ödenekler, Maliye Bakanlığınca belirlenen harcama
programları dâhilinde kullanılır.

4- Projelerin seçiminde ve ödenek tahsislerinde;
Toplulaştırılmış projeler için ;
a. Orta Vadeli Program,
b. Genel müdürlüğümüzün Faaliyet programı ve raporları,
c. Genel müdürlüğümüzün Stratejik Planı,
d. 2009 Performans Programı
e. Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar,
f. Modernizasyon çalışmaları,
göz önünde bulundurulur ve mevcut yıllara sari devam eden ve yılı için planlanan
yeni projeler ile revize edilecek projelerin çalışmaları bu kriterlere göre yapılır.
5- Genel müdürlüğümüz; “Yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”nde yer
alan yatırım projeleri fizibilite raporu ve proje teklif formları hazırlanarak teklif
edilmiş olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi bir kuruluştur.
6- Ödeneklerin, amacına uygun bir biçimde kullanılmasını Harcama
yetkilileri ve üst yönetici sağlar.
7- Yatırımı Programında yer alan “Yapım işleri” Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

