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GENELGE  

  

Kamu yatırım programının hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme safhalarını 

elektronik ortamda yürütmek, ilgili kurumların bilgi sistemleriyle bütünleştirmek, mükerrer veri girişi 

ve raporlamayı ortadan kaldırmak üzere Kalkınma Bakanlığı bünyesinde Kamu Yatırımları Bilgi 

Sistemi (KaYa) geliştirilmiştir.  

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2018 Yılı Yatırım Programında yer alması 

planlanan projeler için teklifler "kaya.kalkinma.gov.tr" adresinde yer alan KaYa üzerinden alınmış ve  

2018 Yılı Yatırım Programı aynı sistem üzerinden hazırlanmıştır. 2017/10924 sayılı 2018 Yılı 

Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının (Program 

Kararnamesi) 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasında yer alan "Bu Kararda kamu yatırım programı 

süreçleriyle ilgili tüm işlemlerin (yatırım projesi teklifi, alt projelerin belirlenmesi, ek ödenek talebi, 

maliyet artışı ve ödenek değişikliği de dâhil olmak üzere proje parametrelerinde yıl içerisinde 

yapılacak tüm revizyonlar, harcama verilerinin bildirilmesi) Kamu Yatırımları (Ka-Ya) Bilgi Sistemi 

üzerinden yürütülmesi esastır." hükmü gereği 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili 

yıl içinde yapılacak tüm işlemler de KaYa üzerinden yapılmaya devam edilecektir.  

Kamu kurum ve kuruluşları, yatırım programında yer alan projelerinin ad, yer, karakteristik,  

süre, maliyet ve ödenek revizyonu gibi taleplerini ve ihtiyaç duyulan yeni proje tekliflerini, öncelikle 

KaYa üzerinden yapacaklar; daha sonra sisteme girişi yapılan tekliflerini, gönderecekleri resmi yazının 

ekine koyarak Bakanlığımıza ileteceklerdir. Bakanlığımıza gönderilecek revizyon talepleri, yine aynı 

sistem üzerinden Bakanlığımızca sonuçlandırılacak ve resmi yazıyla cevaplandırılacaktır. Genelge 

tarihinden itibaren yıl içi yeni proje teklifleri ile yatırım projelerinin ad, yer, karakteristik, süre, maliyet 

ve ödenek revizyonu gibi işlemleri KaYa üzerinden yapılacaktır.  

KaYa üzerinden revizyon teklifi yapılmış olan işlemlerden, Program Kararnamesi gereği 

kuruluşların yetkisinde olanlar, başka bir onaya gerek kalmadan KaYa'da geçerlilik kazanmış 

olacaktır.  

Genelge tarihinden önce gerek kuruluşların kendi yetkileri kapsamında gerçekleştirdikleri 

işlemler, gerekse Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş olan yıl içi yeni proje teklifleri ile yatırım 

projelerinin ad, yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek revizyonu gibi talepleri Genelge tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde KaYa'ya işlenecek ve KaYa'nın 2018 Yılı Kamu Yatırım Programının güncel 

halini yansıtması temin edilecektir.  

Kamu kurum ve kuruluşlarının KaYa üzerinden yapacakları proje revizyon tekliflerinin nasıl 

yapılacağına ilişkin hususlar ekte yer alan kılavuzda detaylı bir şekilde izah edilmektedir.  

  

  

  

  

Adres: Necatibey Cad. No:110/A-06570 Yücetepe-ANKARA  
Telefon: +90 (312 2945910 - 294 50 00  
Faks: +90 (312) 294 69 77  
Elektronik Ağ: http://www.kalkinma.gov.tr  

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir. Evrak teyidi 

https://kbeb.kalkinma.gov.tr/Sorgu adresinden 7LEK-UG9L-8L5A kodu ile yapılabilir.  
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Kamu kurum ve kuruluşlarının, yatırım programında yer alan projeleri kapsamında 

ihtiyaç duyacakları tüm yıl içi revizyon işlemleriyle ilgili olarak yukarıda belirtilen hususları 

dikkate almalarını önemle arz ve rica ederim.  

  

  

  

  

Lütfi ELVAN   

Bakan  

  

  

  

Ek: Kamu Yatırımlan Bilgi Sistemi  

(KaYa) Kılavuzu (15 sayfa)  

  

  
DAĞITIM:  

  

-Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları  
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