
YATIRIM TEKLİFLERİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

1. 2023-2025 dönemi yatırım teklifleri 2023 yılı fiyatlarıyla hazırlanacaktır. 2023 yılı kur 

değerleri, gösterge niteliğinde olmak üzere, yıllık ortalama 1 ABD Doları = 18,8092 

TL olarak kullanılacaktır. 

 

2. Sağlık sektöründe uygulama projesi hazır olmayan projeler Yatırım Programına 

etüd-proje olarak teklif edilecektir. 2023 yılında devam edecek olan Üniversitelere ait 

her bir proje için Ek-14’te yer alan “Devam Etmekte Olan Sağlık Sektörü Projeleri 

Bilgi Formu” doldurulacaktır. Ayrıca sağlık sektörü kapsamında yatırım projesi teklif 

edecek Üniversitelerin Ek-15’de yer alan “Üniversite Hastaneleri Mevcut Altyapı 

Bilgi Formu”nu doldurması gerekmektedir. 

 

3. Sağlık sektöründe teklif edilecek yeni projeler için KaYa Bilgi Sisteminde yer alan 

“Proje Önceliklendirme” başlığı altındaki değerlendirme sorularının 

cevaplandırılması gerekmektedir. 

 

4. SBB’ye iletilecek yükseköğretim ve spor sektörüne ilişkin yatırım tekliflerinde Ek-8’de 

yer alan tabloların doldurulması esastır. 

 

5. Üniversitelerin yeni mekân taleplerini www.meksis.gov.tr adresinde yer alan 

Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi üzerinden iletilmesi ve 

yapımı tamamlanan mekânların nihai bilgilerinin yine bu sistem üzerinden 

güncellenmesi esastır. 

 

6. Yüksek öğretim kurumlarının, özgelir karşılığı kaydedilen ödeneklerden karşılanacak 

yatırımn nitelikli bilimsel araştırma projeleriyle ilgili teklifleri Teknolojik Araştırma 

Sektörü teklifi içinde yer alacaktır. 

 

7. Kamu kuruluşları ve üniversiteler tarafından 2023 yılında devam edecek olan teknolojik 

araştırma sektöründeki her proje için Ek-7’de yer alan “Devam Etmekte Olan 

Teknolojik Araştırma Sektörü Projeleri Bilgi Formu” doldurulacak ve 

teknoloji@sbb.gov.tr adresine gönderilecektir. 26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri 

Hakkında Yönetmelik çerçevesinde araştırma projeleri ödenekleri özel hesaba 

aktarılarak bir sonraki yıl kullanılabilmektedir. Ek7’de yer alan form doldurulurken 

2022 yılında kullanılamayacak ödeneklerin özel hesap aracılığıyla 2023 yılında 

kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

8. Lisanssız güneş enerjisi santrali (GES) ve rüzgar enerjisi santrali (RES) niteliğindeki 

yeni yatırım projesi tekliflerinde; kurulu gücün kuruluş tüketimi ile sınırlı kalması, 

piyasaya satış yapılması yoluyla kâr amacının bulunmaması, çağrı mektubunun alınmış 

olması, yatırım maliyetinin mümkünse öncelikli olarak IPA gibi alternatif finansman 

kaynaklarından karşılanması, santral kurulumunda yerlilik oranının azami tutulmasına 

dikkat edilerek yerli firmalardan fiyat tekliflerinin alınması gerekmektedir. Ayrıca, 



toplam kurulu gücü 5 MW üstü olan GES ve RES projeleri enerji sektöründen, 5 MW 

ve altı projeler ise kuruluşun yer aldığı mevcut sektör üzerinden teklif edilecektir. 

 

9. Proje maliyetine bakılmaksızın, tüm GES ve RES yeni yatırım projesi tekliflerinde, 

Ek-1’de yer alan formatın yanında, Ek-16’da yer alan hususları da kapsayacak 

biçimde Fizibilite Etüdünün hazırlanması gerekmektedir. 

 

10. Proje maliyeti 30 Milyon TL ve üzerinde olan ve bilgi iletişim teknolojileri projesi 

niteliğinde olmayan yeni yatırım projesi tekliflerinde Ek-1’de yer alan format 

çerçevesinde Fizibilite Etüdünün hazırlanması ve KaYa Bilgi Sisteminde “Gerekçe” 

menüsünün altında yer alan ilgili alana  yüklenmesi zorunludur. Sağlık sektörü altında 

30 Milyon TL ve üzerinde proje maliyetiyle teklif edilmesi öngörülen projelerden 

fizibilite etüdü henüz hazır olmayanlar Yatırım Programına etüd-proje karakteristiğiyle 

ve proje teklif formuyla teklif edilecektir. 

 

11. Proje maliyet 30 milyon TL altında olan projeler için Fizibilite Etüdü yerine geçmek 

üzere Ek-2’de yer alan Proje Teklif Formu’na uygun olarak KaYa Bilgi Sistemindeki 

ilgili alanlar eksiksiz doldurulacaktır. 

 

12. Proje maliyeti 30 Milyon TL altında olan projeler ile proje maliyetine 

bakılmaksızın, toplu ve Yatırım Programında detayı tadat edilmemiş projeler  

yükseköğretim sektöründe yer alan 2.000 adetten az yatak kapasitesine sahip yurt 

projeleri, spor sektöründe yer alan stadyum projeleri hariç diğer projeler, sağlık 

sektöründe yer alan 100 ve altı yataklı hastane projeleri, etüd proje karakteristiğinde 

alınacak sağlık sektörü projeleri, teknolojik araştırma sektörü ile üniversitelerin beden 

eğitimi ve spor, kültür yükseköğretim sektöründe yer alan projeler adı ve/veya 

karakteristiği taşıt alımı, akaryakıt ve yağ alımı, lojman, eğitim tesisi, ikmal inşaatı, 

tamamlama, araştırma, arazi toplulaştırması, afet konutları, deprem güçlendirme, afet 

hasarlarının telafisi ile diğer projelerden dolayı ortaya çıkan yol ve yer değiştirmesi 

şeklinde olan her türlü yeni yatırım projesi teklifleri için proje karakteristiğine bağlı 

olarak bu Rehberde belirtilen formatlara uygun olarak gerekli belge ve bilgiler 

iletilecek, Fizibilite Etüdü yerine geçmek üzere ise Ek-2’de yer alan Proje Teklif 

Formu’na uygun olarak KaYa Bilgi Sistemindeki ilgili alanlar eksiksiz doldurulacaktır. 

 

13. “Muhtelif İşler” projeleri makine-teçhizat, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük 

onarım, tamamlama, taşıt alımı, yayın alım ile basımı gibi karakteristik grupları 

itibarıyla alt proje şeklinde KaYa Bilgi Sistemine girilecektir. 

 

14. Proje Parametleri girilirken: 

 

a) KaYa Bilgi Sisteminde karakteristikler sınıflandırılmış olup, yatırım teklifleri 

yapılırken projenin mahiyetine uygun kategorinin seçilmesi ve gerekli bilgilerin 

yazılması gerekmektedir. İnşaat ve taşıt gibi karakteristik gruplarında sistem 

miktar ve birim detayında bilgi girişini gerektirmektedir, diğer karakteristik 

grupları için ise karakteristik grubu ana başlığı (makineteçhizat, bakım-onarım 

vs.) itibarıyla bilgi girişi yeterli olmaktadır. 

 



b) Proje Tutarı kümülatif harcama ve ödenek dağılımı bilgilerinin toplamından 

oluşacak olup, ayrıca veri girişi yapılmayacaktır. 

 

c) Devam eden projelerin "2022 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama"sı 

2023 yılı fiyatları ile belirlenecektir. 2023 yılı fiyatları, 2022 yılının deflatör 

oranına bölünerek tespit edilecektir. 

 

d) 2022 yılı içinde yapılan revizyonlar da dikkate alınarak 2022 Yılı Yatırım 

Programı verileri ile 2022 yılı içinde yapılacak tahmini harcamalar da göz 

önünde bulundurulacaktır. 

 

e) Ödenek tekliflerinin 1.000 TL’nin katları şeklinde yapılması esastır. 

 

Not: Yukarıda bahsi geçen ek formlar, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın web sayfasında 

yayımlanmıştır. 

 

 


