
1 

 

T.C 

MUŞ VALİLİĞİ 

İ1Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 

 
Sayı     : 89752550-010.06/7792                   26/12/2016 

Konu   :2017 Yılı Yatırım  Programı Genelgesi 

 

GENELGE 2017/1 

İlgi :a) İçişleri Bakanlığı İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma    

Yönergesi.              

b)3 Ekim 2016 tarihli ve 2016/9368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 

         c)19 Ekim 2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2017 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar. 

2016/9368 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki olan 2017 Yılı Programının Uygulanması, 

Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 19 Ekim 2016 tarihli ve 29862 Sayılı Resmi Gazete ’de 
yayımlanmıştır. 

İ l g i  karar gereğince 2017 Yılı Muş İli Yatırım Programının uygulanması, koordinasyonu ve 
izlenmesinde aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun hareket edilecektir. 

A-UYGULAMA  

Amaç  

1. 2017 Yılı Programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak için; makroekonomik 
politikaların, sektör stratejilerinin, bölge planlarının, bölgesel gelişmeye yönelik programların ve bunlarla 
i lgi l i  yatırımların koordineli bir şekilde yürütülmesidir. 

Genel İlkeler ve Esaslar  

1. 2017 Yılı Programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla; yatırımların 
makroekonomik politikalar, sektör stratejileri ve programları, bölge planları ile bölgesel gelişme amaçlı 
eylem planı ve programlarla ilişkisi kurularak koordineli bir şekilde yürütülmesi esastır. 

2. 2017 Yılı Programında yer alan hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, 
öncelikli dönüşüm programları eylem planlarının, ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişme politikalarının 
ve bunlarla i lgi l i  yat ı r ım ve  tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi, görevli yatırımcı 
kuruluşların her kademesince, Programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak çalışma programına 
göre yürütülecektir. 

3. Öncelikli dönüşüm programları eylem planlarının uygulanmasında ihtiyaç duyulacak mevzuat, 
idari karar ve finansman bütün kamu kurum ve kuruluşları nezdinde öncelikli olarak ele alınmalıdır. 

 4. 2017 Yılı Programında yer alan tedbirlerin sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından belirtilen 

sürede tamamlanması esastır. 

5. 2017 Yılı Programının uygulanmasında, yatırımların, bütçeler ile programlarda değişiklik ve 
aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilecek ve makroekonomik hedefler dikkate alınarak sektörler 
arası dengelerin bozulmaması sağlanacaktır. 
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6. 2017 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program 

(2017-2019) ve 2017 Yılı Programının öncelikleri esas alınacaktır. 

7. 2017 Yılı Yatırım Programına dâhil edilen projelerin ilave finansman ihtiyaçları öncelikle 

kuruluşun programında yer alan diğer projelerin ödeneklerinden, bu kararda belirtilen esaslara göre 

yapılacak aktarmalarla sağlanacaktır. Kuruluşlar ek ödenek taleplerini bütçe imkânlarını dikkate alarak acil 

ve zorunlu ihtiyaçlarıyla sınırlandıracaklardır. 

8. 2017 Yılı Yatırım Programında yer almayan herhangi bir proje için harcama 

yapılmayacaktır. Yatırım projeleri finansman kaynağının türüne bakılmaksızın (hibe, arsa karşılığı vb. 

dâhil) yatırım programıyla ilişkilendirmek zorundadır. Proje ödeneklerinin yatırım ile ilgili olmayan 

amaçlar için kullanılmayacaktır. Proje ödenekleri arasında bu kararda belirtilen esaslar dışında aktarma 

yapılmayacaktır. 

 

 Mahalli İdare Yatırımları 

 

  1. Mahalli idarelerin (il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve idareler) dış 

kredili projelerinin belirlenmesinde, borç stoku limitleri içinde kalınması esastır. Mahalli idarelerin dış 

finansman (kredi ve/veya hibe) kullanımı söz konusu olan projeleri; makro politikalar, sektör programları, 

bölge planları, DAP eylem planları ve yatırım öncelikleri ile stratejik plan ve performans programı dikkate 

alınarak bu Karardaki esaslara göre Yatırım Programına alınır. Söz konusu projelerin ihale aşamasında ya 

da uygulama esnasında oluşabilecek proje parametrelerindeki değişiklikler bu kararın ilgili hükümlerine 

göre karara bağlanır. Dış finansman kullanımı olan projelerden İlbank A.Ş. Yatırım Programında yer almak 

üzere teklif edilenlere öncelik verilir. Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler ilgili mahalli 

idarelerce yerine getirilecektir. 

 

  2. Köylerin alt yapı sorunlarını çözmeye yönelik Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi 

(KÖYDES) kapsamındaki yatırımlar için 2017 yılı bütçesinden ayrılan ve 2017 Yılı Yatırım Programında 

yer alan ödeneğin dağılımı, 2017 Yılı Yatırım Programının Resmi Gazete ‘de yayımlanmasını müteakip 

Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. İhtiyaç halinde yıl içinde aktarılacak ilave ödeneğin 

dağılımı da Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç 

duyulacak revizyonlar, bu Karardaki hükümlere tabi değildir. 

 

 Finansal Kiralama 

 

  Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca finans tipi finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilecek 

yatırımlara 2017 Yılı Yatırım Programında yer verilecektir. Finansal kiralamaya konu olan yatırımın 

toplam proje tutarı, kiralamanın başlayacağı 2017 Yılı Yatırım Programında yıl ödeneği olarak yer alır. 

Müteakip yıl yatırım programlarında proje ile ilgili herhangi bir ödenek tahsisi yapılmayacaktır. Projenin 

2017 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmesinde ihtiyaç duyulan revizyonlar, bu Kararın ilgili 

hükümleri istikametinde sonuçlandırılacaktır. 

 

 Yıllık İl Yatırım Programı 

  

 1. Yıllık İl Yatırım Programı, gerekli karar süreçlerinden geçerek kesinleşen merkezi ve mahalli 

idare yatırımlarını kapsar. 

 

 2. ’Yıllık İl Yatırım Programı’nı hazırlamak amacıyla yatırımcı kuruluşlar ile belediyeler yatırım 

programlarının kesinleşmesini müteakip hazırlayacakları "Yatırım Projeleri Çalışma ve İş. Programlarını” 

ekteki forma düzenli olarak işleyerek yatırım yılı başında Valiliğimize (İl Planlama ve Koordinasyon 

Müdürlüğüne), göndereceklerdir. 

 

 

 



3 

 

 Yıllık Yatırım Programı Teklifleri 

 

 1. Kamu kuruluşları, 2017-2019 Orta Vadeli Programında belirtilen hedefleri, politikaları, 

öncelikleri, makroekonomik dengeleri, çevresel etkileri ve varsa sektör ana planları, bölge planları ve DAP 

eylem planları ile kuruluş stratejik planları ve performans programlarını esas almalarının yanı sıra il 

ölçeğindeki yatırımlar için Valiliğimizin görüşlerini de dikkate alarak proje düzeyinde üç yıllık yatırım 

programlarını hazırlayıp Temmuz 2017 sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına 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. 

 

2. Kuruluşlar, tüm sektörlerde maliyeti 10 Milyon TL ve üzerinde olan, yıl içinde Yatırım 

Programına alınmasını talep edecekleri yeni projeler için, 2017-2019 Donemi Yatırım Programı Hazırlama 

Rehberinin ilgili maddeleri çerçevesinde hazırlayacakları fizibilite raporu ile birlikte Kalkınma Bakanlığına 

müracaat edecekler. Fizibilite raporları, Kalkınma Bakanlığına incelemenin yapılacağı makul bir süre 

gözetilerek gönderilir. Kalkınma Bakanlığına gönderilecek fizibilite etütlerinin gönderildiği yıl itibarıyla 

güncel bilgileri içermesi gerekmektedir. Güncelliğini yitirmiş fizibilite etütleri revize edilmek üzere 

Kalkınma Bakanlığınca kuruluşlara geri gönderilir. 

 

 3. 2016 yılında AB ile yürütülen mali işbirliği kapsamında karara bağlanmış olan projeler, proje 

sahibi kuruluşlar tarafından 2017 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmek üzere, yerli katkı payı karşılığı 

ödenek talepleri ile birlikte Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir. 

 

 B – KOORDİNASYON 

 

 İşbirliği ve Koordinasyon 

 

Merkezi düzeydeki koordinasyon hizmetleri ile bölge ve il düzeyindeki koordinasyon hizmetlerinde 

2017 Yılı Programında yer alan hedef, ilke ve politikalar esas alınacaktır. 

 

 Yerel Koordinasyon 

 

 1. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS), 

Valiliğimiz başta olmak üzere, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile geliştirilecek ve bu yönde 

gereken destek ve katkılar ilgili bütün kuruluşlarca yerine getirilecektir. 

 

 2. İKİS’e veri temini, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin koordinasyonunda İl veya 

Bölge Müdürlükleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. 

 

 3. Valiliğimiz; ildeki yatırım tekliflerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ödeneklerin 

zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması için kuruluşlar arasında işbirliğini ve koordinasyonu 

sağlayacaktır. 

 

4. Yerel ve bölgesel nitelikli yatırım uygulamalarında koordinasyonu güçlendirmek, etkinliği 

artırmak ve yerel kurumsal kapasitenin gelişimi sağlamak amacıyla kamu idarelerince, projelerin mahiyeti 

uygun düştüğü ölçüde, yatırım uygulamalarının 5302 sayılı İI Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi 

hükümleri gereğince gerçekleştirilmesine öncelik verilecektir. 

 

 

                   İKİS ( İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi) 

 

          Sistem kapsamında (İKİS), “Sektörel Bilgiler” ve “Yatırım (Proje) Bilgileri” olmak üzere iki ana 

kategoride bilgiler alınacaktır.  
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             1.Sektörel Bilgiler  

 

a-Sektörel Envanter ve İhtiyaç Verileri: Sektör hakkında genel bilgi edinmeyi amaçlar. İlk İl 

Koordinasyon Kurulu döneminde sisteme girilecektir. 

 

b-Sektörel İzleme (Performans) Verileri: Sektörde yaşanılan gelişmeleri ve sunulan hizmetleri 

öğrenmeyi amaçlar. Her İl Koordinasyon Kurulu döneminde sisteme girilecektir. 

 

c-Sektörel Sorunlar-ve Çözüm Önerileri Bilgileri: Sektördeki sorunları ve bunlar için yerelin 

önerilerini öğrenmeyi amaçlar. İlk İl Koordinasyon Kurulu döneminde sisteme girilecektir. 

 

2. Yatırım (Proje) Bilgileri   

 

a-Temel Proje Bilgileri: İçinde bulunulan yılın (2017) Yatırım Programında yer alan projelere 

ilişkin bilgilerdir. İlk İl Koordinasyon Kurulu döneminde sisteme girilecektir. 

 

b-Proje İzleme (Gerçekleşme) Bilgileri: Projelerin yıl içerisindeki gerçekleşme (uygulanma) 

durumlarını gösteren bilgilerdir. Her İl Koordinasyon Kurulu döneminde sisteme girilecektir. 

 

c-Teklif Edilecek Proje Bilgileri: Bir sonraki yıl (2018) Yatırım Programına teklif edilecek 

projelere ilişkin bilgilerdir. III. İl Koordinasyon Kurulu döneminde sisteme girilecektir. 

 

 3. İl Koordinasyon Kurulu  

 

 1. İldeki yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle 

değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin 

değerlendirilmesinde kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı İl Koordinasyon Kurulu; 

Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları olmak üzere yılda en az dört kez toplanır. Bu toplantılara, Kamu 

kurum ve Kuruluşları ile birlikte ilgili konularda görüşlerine başvurmak üzere, Kamu kurumu niteliğinde 

meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları İl Planlama 

ve Koordinasyon Müdürlüğünce davet edilir. 

 

 2. Ocak, Nisan ve Ekim aylarındaki toplantıların gündemi, yatırımların ve sosyo-ekonomik 

gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini, 

Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin ve yatırım tekliflerinin 

değerlendirilerek Valiliğimizin görüşleri esas alınacak şekilde belirlenecektir. 

 

 3. Toplantı hazırlıkları için gerekli veriler, ilgili kuruluşlarca toplantılardan 10 gün öncesine kadar 

İKİS'e girilir. İKİS’e girilen bilgiler yazılı olarak da Valiliğimiz İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne 

gönderilir ve gelen bilgiler İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek bir raporla 

Kurula sunulur. Toplantı tutanakları ise, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nce sisteme aktarılır. 

 

           4. Kuruluş temsilcileri yatırımlarını, sorunlarını, çözüm önerilerini ve bir önceki İl Koordinasyon 

Kurulu Toplantısında alınan kararların uygulama sonuçlarını, toplantı esnasında, PowerPoint sunumuyla 

ve sinevizyonla sunacakları şekilde ve en güncel fotoğraflarla hazırlık yaparak raporlarını hem dosya hem 

de CD ortamında Valiliğimize göndereceklerdir. 

 

 4. Yatırım tekliflerine ilişkin Valiliğimiz görüşleri, toplantı tutanağına ek olarak düzenlenir. Bu 

görüşler, ildeki kamu kuruluşları ve bölge müdürlükleri tarafından, yatırım tekliflerine ek olarak, merkez 

teşkilatlarına bildirilir. Valiliğimiz görüşlerinin sisteme aktarılması İl Planlama ve Koordinasyon 

Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. 
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5. DAKA Kalkınma Ajansı ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı il koordinasyon kurulu 

toplantılarına katılıp yatırımların bölge planı ve DAP eylem planlarındaki hedef, stratejiler ve eylemler 

açısından öncelik durumu hakkında görüş bildirir. Kalkınma Bakanlığı gerektiğinde toplantılara temsilci 

gönderebilir. 

 

 6. İçişleri Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından birlikte belirlenen 2017 yılı Muş İl 

Koordinasyon Kurulu Toplantıları, Valiliğimizce aksi bildirilmedikçe aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır. 

 

I.       Toplantı               : 18 Ocak 2017 Çarşamba              Saat : 14.00 

II.     Toplantı               : 12 Nisan 2017 Çarşamba  Saat : 14.00 

III.    Toplantı               : 19 Temmuz 2017 Çarşamba  Saat : 14.00 

IV.    Toplantı               : 11 Ekim 2017 Çarşamba  Saat : 14.00 

 

 7. Toplantılara ilgili dairenin birinci derecedeki yetkili amiri katılacaktır. Önemli mazereti 

nedeniyle toplantıya katılamayacak olan amirler, toplantıya katılmama gerekçeleri ile katılacak görevliyi 

toplantıdan önce Valiliğimize yazılı olarak bildirecektir. 

 

 8. İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları'nın gündemi ve ele alınacak konular toplantıdan en az 1 ay 

önce İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce Muş Belediye Başkanlığına, Muş Alparslan Üniversitesi 

Rektörlüğüne, İlçe Kaymakamlarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, İl Özel İdaresi Genel 

Sekreterliğine, Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşları ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Mesleki Kuruluşlarına 

bildirilecektir. 

 

            9. Yatırımı olan kuruluşlar, İI Koordinasyon Kurulu toplantılarından en az 10 gün önce "Yatırımcı 

Kuruluş Dönem Raporu" ve "Yatırım Projeleri İzleme Raporu"nu düzenleyerek İKİS üzerinden 

sisteme aktaracaklardır. İlgili raporları aynı süre içerisinde Valiliğimize (İl Planlama ve Koordinasyon 

Müdürlüğüne) göndereceklerdir.  

 

            10. Toplantıya ilişkin ‘Bilgi Formu’ toplantı tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde İl Planlama 

ve Koordinasyon Müdürlüğünce İKİS üzerinden İçişleri Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına 

gönderilecektir. 

 

            11. Toplantıda alınan kararlar İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından toplantı 

tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili kuruluşlara gönderilecektir. 

 

            12. İlgili kuruluşlar toplantı kararlarında kendisi ile ilgili dile getirilen sorun ve darboğazlara ilişkin 

konularda sağlıklı, etkili ve hızlı çözüm yolları ile birlikte gereği yapılarak Valiliğimize (İl Planlama ve 

Koordinasyon Müdürlüğüne) makul bir süre içinde cevap verecektir. 

  

C - İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORLARI 

 

  Onuncu Kalkınma Planının izlenmesi ve değerlendirilmesi yıllık programlarda yer alan tedbirler 

ile öncelikli dönüşüm programları eylem planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle 

gerçekleştirilir. 

 

 1. Öncelikli Dönüşüm Programı İzleme Raporu: Onuncu Kalkınma Planında yer alan Öncelikli 

Dönüşüm Programları eylem planlarındaki gelişmeleri içeren ve Yılın ilk yarısına ilişkin rapor Öncelikli 

Dönüşüm Programı genel koordinatörü kuruluşça bileşen sorumsu kuruluşlarla iş birliği halinde Ağustos 

ayının ilk haftası sonuna kadar, Yılın tamamına ilişkin hazırlanan rapor ise takip eden yılın Şubat ayının 

ilk haftası sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir. 
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 2. Yıllık Program İzleme ve Değerlendirme Raporu: 2017 Yılı programında yer alan tedbirlerin 

gerçekleşme durumları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonu olmak üzere 3 aylık dönemler itibariyle, 

dönem sonunu izleyen 15 gün içerisinde Kalkınma Bakanlığının internet sayfasında yer alan Yıllık Program 

İzleme Sistemine kaydedilir. 

 

 3.Yatırım Uygulama Raporu: Yatırımcı Kamu Kuruluşlarının (projeleri yılı programda yer alan 

Belediye ve İl Özel İdareleri dâhil) Yatırım Projeleri Kuruluş, Sektör ve Proje bazında yatırım Uygulama 

Raporuyla izlenir. Yatırım Uygulama Raporlarında her yatırım projesinin, uygulama yılı başından dönem 

sonuna kadar ve dönem içinde harcama ve gerçekleşme durumları ve bunların finansman ayrıntısı (Genel 

bütçe, fon, döner sermaye ve/veya dış krediden nakit ve makine teçhizat olarak hangilerinin kullanıldığı) 

belirtilmelidir. Ödeneği toplu olarak verilmiş veya çeşitli illerdeki yatırımları kapsadığı için 2017 Yılı 

Yatırım Programında yeri ‘’ Muhtelif’’ olarak belirtilen projelerin yatırım harcamaları İl bazında izlemeye 

tabi tutulur. 

 

 Yatırım Uygulama Raporları; 1 Ocak- 31 Mart, 1 Nisan- 30 Haziran, 1 Temmuz- 30 Eylül ve 1 

Ekim- 31 Aralık Dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanarak dönem sonlarını takip eden en geç 15 gün 

içinde, 1 Ekim- 31 Aralık Dönem raporları ise en geç Mart ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına 

gönderilecektir. 

 

  4. Dış Kredi İzleme Raporu: Yatırım projelerinde dış kredi kaynakları kullanan kuruluşlar ve 

mahalli idareler, kredi kullanım durumlarını, belirlenen formlara uygun olarak hazırlayarak, Yatırım 

Uygulama Raporları bendinde belirtilen dönemler itibariyle dönem sonunu izleyen 30 gün içinde Kalkınma 

Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına gönderecekler. Genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idareler bu 

formları ayrıca Maliye Bakanlığına da gönderecekler. 

 

 5. Proje Tamamlama Raporu: Kalkınma Bakanlığınca belirlenecek format çerçevesinde 

uygulaması tamamlanarak işletme safhasına geçmiş projeler için kuruluş tarafından hazırlanacak Proje 

Tamamlama Raporları, projenin tamamlanmasını takiben üç ay içerisinde Kalkınma Bakanlığına 

gönderilir. 

 

             6. Teknolojik Araştırma Programları ve Projeleri İzleme Raporları: Kalkınma Bakanlığınca 

belirlenen ve Bakanlığın ilgili internet sayfasında yayınlanan format çerçevesinde kuruluş tarafından 

hazırlanan; 

 

a)  Gelişme (ara) raporları Haziran ve Aralık aylarında (Üniversitelerde rektörlükler aracılığıyla),  

 

b) Tamamlanan projelere ilişkin sonuç raporları proje bitimini müteakip 2 ay içinde (Üniversitelerde 

rektörlükler aracılığıyla), Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir. 

 

7. Bilimsel Araştırma Projeleri: Üniversitelere ait olan, 10/04/2002 tarihli ve 24722 sayılı resmi 

gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında yönetmeliğin 11 

inci maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacak olan Rektörlük Bilimsel Araştırma 

Projeleri kapsamında yürütülecek olan projelerin listesi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 

kez Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilecektir. 

  

8. Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Raporları: Tüm kamu kuruluşları sorumlu oldukları kamu 

özel işbirliği projeleriyle ilgili bilgileri, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan formlara uygun olarak, yılda iki 

defa, Haziran ve Aralık aylarını takip eden 30 gün içerisinde Kalkınma Bakanlığına gönderecekler. 

 

 Bu genelgede yer alan esaslar, Kaymakamlıklar aracılığı ile bağlı birimlerine ve belde 

belediyelerine duyurulacaktır. Herhangi bir nedenle katılamayacağım toplantıya Vali Vekili veya İl 

Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı başkanlık edecektir. 
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 Muş ilinde uygulanacak 2017 Yılı Yatırım Programındaki projelerin uygulanması ve bu esnada 

ortaya çıkacak olan koordinasyon ve işbirliği hususları ile projelerin izlenmesi ilgi (c) 19 Ekim 2016 

tarihli ve 29862 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu 

ve İzlenmesine Dair Karar ve yukarıda belirlenen esaslara göre gerçekleştirilecektir. 

 

 Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 

 

 

 

 

Seddar YAVUZ 

           Vali  

   

               

 

 

 

EKLER: Yatırım Projeleri Çalışma ve İş Programı Formu (1 Sayfa) 

 

 

  

DAĞITIM : 

Gereği :      

Muş Belediye Başkanlığına, 

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne, 

İlçe Kaymakamlıklarına, 

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine, 

İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, 

Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşlarına. 

 

Bilgi : 

Kalkınma Bakanlığına, 

İçişleri Bakanlığına  

(Strateji Geliştirme Başkanlığı), 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, 

Özel Kalem Müdürlüğüne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…./12/2016 VHKİ          :A. AKYOL 

…./12/2016 İl Pl. Müdürü   :A. ÇELİK 

…./12/2016 Vali Yardımcısı  :E. ÖTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstasyon Cad. Hükümet Konağı Binası Kat: 2 No: 133-135 49100 MUŞ Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. AKYOL VHKİ 

Telefon: (0 436) 212 16 94 Faks: (0 436) 212 12 55 e-posta:ahmet.akyol@icisleri.gov.tr 

mailto:ahmet.akyol@icisleri.gov.tr

