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T.C. 

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ 

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 

 

DAĞITIMLI 

Sayı   : 66634524-508-531 16/01/2014 

Konu : 2014 yılı Programının İl’de  

Uygulanması, Koordinasyonu ve  

İzlenmesine Dair Valilik Genelgesi-2 

 

 

GENELGE 

2014/2 

 

 

İlgi : a) 25/10/2013 tarih ve 28802 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2014 Yılı 

Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 2013/5502 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı. 

b) 14/01/2014 tarih ve 28882 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayınlanan “2014 

Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar 

Kurulu Kararı Eki” Olan “2014 Yılı Yatırım Proğramı.” 

 

 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair ilgi (a) 

Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgi (b) 2014 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de 

yayınlanmıştır. 2014 Yılı Kahramanmaraş İli Yatırım Programının Uygulanması, 

Koordinasyonu ve İzlenmesinde aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak hareket 

edilecektir. 

 

A-UYGULAMA 
 

Genel İlkeler 
 

 1-2014 Yılı Programı ve eklerinde yer alan yatırımların, hukuki ve kurumsal 

düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişme politikalarının 

ve bunlarla ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi görevi, yatırımcı 

kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak çalışma 

programına göre yürütülecektir. 

 2-Programın uygulanmasında, yatırımların, bütçeler ile programlarda değişiklik ve 

aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve sektörler arası dengelerin bozulmamasına 

dikkat edilecektir. 

 3-2014 Yılı Yatırım Programında yer almayan herhangi bir proje için harcama 

yapılmayacak, proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılmayacaktır. 

Proje ödenekleri arasında 2014 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Kararda belirtilen esaslar dışında aktarma yapılmayacaktır. 
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 4- 2014 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında 10. Kalkınma Planı, Orta Vadeli 

Program (2014-2016) ve 2014 Yılı Programı öncelikleri esas alınacaktır. 

 5- 2014 Yılı Programında yer alan ödeneği toplu olarak verilmiş projeler ile 

toplulaştırılmış projelerin detay programları ve alt harcama kalemleriyle ilgili iş ve işlemler 

Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddelerindeki hükümlere göre yapılacaktır.  

 6-Yıl içinde, programa proje alınması ve programlardan proje çıkarılması ile proje 

parametrelerinde yapılacak değişiklikler ve revizyonlar ilgi (a) kararda belirtilen esaslara göre 

yürütülecektir. 

 7-Uygulamada tasarruf tedbirlerine riayet edilerek, etkin ve verimli bir çalışma ile 

zaman kaybına ve kaynak israfına meydan verilmeyecektir. 

 

Mahalli İdare Yatırımları 

 

 8- Mahalli idareler (il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve 

idareler) dış kredili projelerini belirlerken, dış borç limitleri içinde kalacaktır. 

 9- Köylerin altyapı sorunlarını çözmeye yönelik Köylerin Altyapısının Desteklenmesi 

Projesi (KÖYDES) ve Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında 

belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere 2014 yılı bütçesinden 

ayrılan ödenekler 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri 

çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, ödenekler Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar 

alınmasını müteakip, alınan kararlar doğrultusunda kullanılacaktır. 

 

Yıllık yatırım programı teklifleri 

 

 10-Kamu kuruluşları, 2014-2016 Orta Vadeli Programda belirtilen hedefleri, 

politikaları, öncelikleri, çevresel etkileri ve varsa sektör ana planları ile kuruluş stratejik 

planları ve performans programlarını esas almasının yanı sıra Valilik görüşünü de alarak proje 

düzeyinde üç yıllık yatırım programını hazırlayacak ve 2014 yılı Temmuz ayı sonuna 

kadar Kalkınma Bakanlığı ile Valiliğimize göndereceklerdir. Bu programların ilk yılı 

kuruluşların yıllık yatırım programı tekliflerini teşkil eder. Yatırım Programında müstakil 

proje olarak yer alması gereken projelerin toplulaştırılmış proje kapsamında bildirilmemesi 

esas olacaktır. 

 

B- KOORDİNASYON 

 

İşbirliği ve Koordinasyon 

 

 11-Bölge ve il düzeyindeki koordinasyon hizmetlerinde 2014 Yılı Programında yer 

alan hedef, ilke ve politikalar esas alınacaktır. 

 12-Genel ve özel bütçeli kuruluşlar doğrudan bölge ve ildeki birimleri vasıtasıyla 2014 

yılı Yatırım Programı ekli cetvellerde yer alan projeleri, bu projeler için hazırlayacakları 

“Çalışma Ve İş Programlarını” belirlenmesini müteakipen kısa sürede Valiliğimize 

bildireceklerdir. 

 13-Program uygulamalarında etkinliği artırma açısından ve İlimiz dahilinde yer alan 

projelere ilişkin ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması ve 
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uygulamanın izlenmesi maksadıyla gerekli hallerde kuruluşlar arasında yardımlaşma ve 

koordinasyon Valiliğimizce sağlanacaktır. 

 14-Koordinasyon için gerekli bilgi akışı ve iletişim ortamının sağlanması amacıyla, 

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Elektronik Ortamda İl Yatırımlarını İzleme 

Sistemi (İKİS)’ne kuruluşlar tarafından gerekli veri girişleri yapılacak, İl geneli koordinasyon 

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. 

 15-İl veya bölge müdürlükleri, il yatırım tekliflerini, Temmuz ayında yapılacak İl 

Koordinasyon Kurulundaki değerlendirmeler neticesinde oluşacak Valilik görüşleri ile birlikte 

merkez teşkilatlarına gönderecektir. Valilik görüşlerinin sisteme aktarılması İl Planlama ve 

Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

 

İl Koordinasyon Kurulu 

 

 16-Bakanlar Kurulu tarafından Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere 

yılda dört kez yapılması kararlaştırılmış olan İl Koordinasyon Kurulları’nın; Ocak, Nisan ve 

Ekim toplantılarının gündemi yatırımların izlenmesi, koordinasyon faaliyetleri, sorun ve 

çözüm önerileri, Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise yatırımların izlenmesi yanında 

esas olarak gelecek yıl için öngörülen tedbirler ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek, 

Valilik görüşlerinin oluşturulması olacaktır. 

 17-İçişleri Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından birlikte belirlenen 2014 yılı 

Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır. 

 

I. Toplantı : 27 Ocak 2014 Pazartesi 

II. Toplantı       : 22 Nisan 2014 Salı 

III. Toplantı     : 16 Temmuz 2014 Çarşamba 

IV. Toplantı     : 21 Ekim 2014 Salı 
 

 18-İl Koordinasyon Kurulu toplantıları için gerekli veriler Valiliğimizce verilen şifre 

ve kullanıcı adı kullanılarak, ilgili kuruluşlar tarafından toplantıdan 10 gün öncesine kadar 

eksiksiz olarak İKİS’e girilecek, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından 

değerlendirilerek bir raporla kurula sunulacak ve toplantı tutanakları sisteme aktarılacaktır. 

 19-Yatırım tekliflerine ilişkin Valilik görüşleri toplantı tutanağına ek olarak 

düzenlenecek ve bu görüşler İlimizdeki kamu kuruluşları tarafından yatırım tekliflerine ek 

olarak merkez teşkilatlarına bildirilecektir. Valilik görüşleri İl Planlama ve Koordinasyon 

Müdürlüğü tarafından İl Koordinasyon İzleme Sistemine aktarılacaktır. 

 20-Toplantılara ilgili dairenin birinci derecedeki yetkilileri katılacaktır. Önemli bir 

mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olan amirler, katılamama nedenleri ile katılacak 

görevliyi önceden bildirecektir. 

 21-İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları 1 (Bir) ay önceden Kaymakamlıklara ve 

yatırımcı kuruluşlara bildirilecektir. 

 22-Kuruluşlar, yatırım ve işletme faaliyetleri ile hukuki ve kurumsal düzenlemelere ait 

tedbirler ve bilgileri, yatırım programında belirtilen esaslara göre ilgili kuruluşlara ve 

Valiliğimize “Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu”, Sektörel Değerlendirme Raporu ile 

Yatırım Projeleri İzleme Raporunu” işleyerek zamanında göndereceklerdir. 
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 Bu genelgede yer alan esaslar, Kaymakamlıklar aracılığı ile bağlı birimlerine 

duyurulacaktır.  

 Kahramanmaraş İlinde uygulanacak 2014 Yılı Yatırım Programındaki projelerin 

uygulanması ve bu esnada ortaya çıkacak olan koordinasyon ve işbirliği hususları ile 

projelerin izlenmesi ilgi (a) daki Bakanlar Kurulu Kararına ve yukarıdaki belirlenen esaslara 

göre gerçekleştirilecektir. 

 Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

 Şükrü KOCATEPE 

Vali 

 

 

 

 

 

DAĞITIM : 

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığına 

Kaymakamlıklara 

(İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına)  

KSÜ Rektörlüğüne 

Kahramanmaraş İl Özel İdaresi 

Kahramanmaraş İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Kahramanmaraş İl Yazı İşleri Müdürlüğüne 

Mahalli İdareler Müdürlüğü( Merkeze Bağlı Belde Belediye Bşk.) 

Kahramanmaraş Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 

Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşlarına 

Kamu Kurumve Kuruluşlarına  

 


