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GENELGE 
2016/1 

 
 

 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 2015/8190 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı 17 Ekim 2015 gün ve 29505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  
 

 2016 Yılı Karabük İli Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesinde 
aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak hareket edilecektir. 
 

 A- UYGULAMA 
 

Genel İlkeler 
 

 1- 2016 Yılı Programında yer alan öncelikli dönüşüm programları eylem planlarının, sektör 

programlarının, ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişme politikalarının ve bunlarla ilgili yatırım ve 
tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi, yatırımcı kuruluşlar tarafından 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 bozulmaması temel ilkedir. 
 

 3- Kuruluşların 2016 Yılı Yatırım Programa dahil edilen projelerin ilave finansman ihtiyaçları 
öncelikle kuruluşun programında yer alan diğer projelerin ödeneklerinden 2016 Yılı Yatırım 

Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında 
belirtilen esaslara göre yapılacak aktarmalarla sağlanacaktır. Kuruluşların ek ödenek taleplerini 

bütçe imkânlarını dikkate alarak acil ve zorunlu ihtiyaçlarıyla sınırlandırmaları esastır. 
 

 4- Kuruluşlarca 2016 Yılı Programında yer almayan herhangi bir proje için harcama 

yapılmayacak ve yatırım projeleri, finansman kaynağının türüne bakılmaksızın (hibe, arsa karşılığı, 
vb. dahil) yatırım programıyla ilişkilendirilecektir. Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan 
amaçlar için kullanılmayacaktır. Proje ödenekleri arasında 2016 Yılı Yatırım Programının 

Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen esaslar 
dışında aktarma yapılmayacaktır. 
 

 5- Yatırımcı kuruluşlar 2016 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında Onuncu Kalkınma Planı 
(2014-2018), Orta Vadeli Program (2016-2018) ve 2016 Yılı Programının önceliklerini esas 

alacaktır. 
 

 6- Uygulama aşamasında tüm kurum ve kuruluşlar arasında yardımlaşma ve işbirliği 

yapılmasına, tasarruf tedbirlerine riayet edilmesine, yatırım faaliyetlerinde ve ihale çalışmalarında 
etkin takip yapılarak zaman ve kaynak kaybına meydan verilmemesine azami gayret gösterilecektir. 
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Yıl İçinde Programa Proje Alınması, Proje Çıkartılması ve Proje Revizyon Talepleri 

 
 1- Yatırım programına yıl içinde proje alınmasıyla ilgili taleplerden, maliyeti 100 milyon 

TL’ye kadar olanlar veya maliyetine bakılmaksızın 100 milyon TL’ye kadar harcama ile yılı içinde 
tamamlanacak olanlar Kalkınma Bakanının onayıyla; maliyeti 100 milyon TL’nin üzerindekiler ise 

Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanmaktadır. 
 
 2- Yatırım programından proje çıkarılmasıyla ilgili taleplerden maliyeti 100 milyon TL’ye 

kadar olanlar Kalkınma Bakanının onayıyla, 100 milyon TL’nin üzerinde olanlar ise Yüksek 
Planlama Kurulu tarafından sonuçlandırılmaktadır. 

 
 3- Kuruluşlar proje revizyon taleplerini, 15 Aralık 2016 tarihine kadar Kalkınma Bakanlığına 
göndereceklerdir. 
 

 Proje Parametrelerinde Yıl İçinde Yapılacak Değişiklikler 

 

 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan toplu ve toplulaştırılmış projelerin detay 
programlarındaki değişiklikler ve bu itibarla ihtiyaç duyulacak ana proje grubu revizyonları ile 

toplu ve toplulaştırılmış proje tanımı dışında kalan diğer projelerin proje parametrelerinde (yer, ad, 
karakteristik, süre, maliyet, ödenek) yıl içinde yapılacak değişikliklerde 17 Ekim 2015 gün ve 

29505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7.maddesi hükümlerine göre hareket edilecektir. 
 

 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.  
 

2- Mahalli idarelerin dış finansman (kredi ve/veya hibe) kullanımı söz konusu olan projeleri; 
makro politikalar, sektör programları, bölge planları ve yatırım öncelikleri ile stratejik plan ve 
performans programı dikkate alınarak 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen esaslara göre Yatırım Programına 
alınacaktır.  

 
3- Dış finansman kullanımı olan projelerden İlbank A.Ş. Yatırım Programında yer almak 

üzere teklif edilenlere öncelik verilecektir. Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler ilgili 

mahalli idarelerce yerine getirilecektir. 
 

 4- Köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için KÖYDES Projesi kapsamında İl Özel 
İdaresi ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine tahsis edilen ödeneğin kullanımına ve ihtiyaç 
duyulacak revizyonlara ilişkin esaslar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır.  

Dolayısıyla KÖYDES ödeneklerinde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar 2016 Yılı 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

hükümlerine tabi değildir. 
 
 5- KÖYDES Projesine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından derlenen aylık izleme 

bilgileri her ayın 15’inde Kalkınma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına düzenli olarak 
gönderilmektedir. Bu itibarla, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, KÖYDES Projesi kapsamında 

yürütülen çalışmaları gösteren aylık izleme raporlarını, İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere 
KÖYDES bürosu tarafından belirlenen süre içerisinde her hangi bir aksaklığa meydan vermeden İl 
Özel İdaresine (KÖYDES Bürosu) göndereceklerdir. 
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 Yıllık Yatırım Programı Teklifleri 
  

 1- Gelecek yılın yatırım teklifleri Temmuz ayında yapılacak olan İl Koordinasyon Kurulu 

Toplantısında değerlendirilecek olup, kuruluşlar tarafından yatırım teklifleri gerekçeli raporu ile 
birlikte toplantıdan 10 gün önce Valiliğimize gönderilecek ve İl Koordinasyon İzleme 

Sistemi’ne girilecektir. İl Yatırım Tekliflerinde, Valilik görüşünün sisteme aktarılması İl Planlama 

ve Koordinasyon Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. 
 

 2- Kamu Kuruluşları, 2016-2018 Orta Vadeli Programda belirtilen hedefleri, politikaları, 

öncelikleri, makroekonomik dengeleri, çevresel etkileri ve varsa sektör ana planları, bölge planları 
ile kuruluş stratejik planları ve performans programlarını esas almanın yanı sıra İlimizde 

gerçekleştirilecek yatırımlar için Valiliğimizin İKİS’e aktarılan görüşünü de dikkate alarak proje 
düzeyinde üç yıllık yatırım programlarını hazırlayacaklar ve Temmuz 2016 sonuna kadar 

Kalkınma Bakanlığına ve bilgi için Valiliğimize göndereceklerdir. Bu programların ilk yılı 

kuruluşların yıllık yatırım programı teklifini teşkil edecektir. Yatırım Programında müstakil proje 
olarak yer alması gereken projelerin toplulaştırılmış proje kapsamında bildirilmemesi esastır. 
 

 3- Kuruluşlar tüm sektörlerde maliyeti 10 milyon TL ve üzerinde olan, yıl içinde yatırım 
programına alınmasını talep edecekleri yeni projeler için, 2016-2018 Dönemi Yatırım Programı 

Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlayacakları fizibilite raporu ile birlikte Kalkınma 
Bakanlığına müracaat edeceklerdir. Fizibilite raporları Kalkınma Bakanlığınca incelemenin 
yapılacağı makul bir süre gözetilerek gönderilecek ve fizibilite etütleri gönderildiği yıl itibariyle 

güncel bilgileri içerecektir. Güncelliğini yitirmiş fizibilite etütleri revize edilmek üzere Kalkınma 
Bakanlığınca kuruluşa geri gönderilmektedir. 
 

 4- 2015 yılında AB ile yürütülen mali işbirliği kapsamında karara bağlanmış olan projeler, 
proje sahibi kuruluşlar tarafından 2016 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmek üzere, ulusal 
katkı payı karşılığı ödenek talepleri ile birlikte Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir. 
 

 Yıllık Çalışma ve İş Programları 
 

 1- “Yıllık İl Yatırım Programı”nı hazırlamak amacıyla bölge ve İl düzeyindeki yatırımcı 
Kuruluşlar ile İl Özel İdaresi ve Belediyeler yatırım programlarının kesinleşmesini müteakip 
hazırlayacakları “Yatırım Projeleri Çalışma ve İş Programlarını” (Ek-1) de gönderilen forma 

eksiksiz şekilde işleyerek en geç Nisan ayının sonuna kadar Valiliğimize göndereceklerdir.  
 

 2- Yatırım Programında benzer nitelikli alt projelerden oluşan ve toplu ödenek tahsis edildiği 

için ayrıca tadat edilmeyen ve yeri muhtelif olarak gösterilen toplulaştırılmış projelerin alt proje 
kalemlerinden olan Karabük’e ait projeler de kesinleştikten sonra,  Çalışma ve İş Programlarında 

ayrıntılı olarak gösterilecektir. 
 

3- Yatırımcı kuruluşlar ile İl Özel İdareleri ve belediyeler, programlarında meydana gelecek 

her türlü değişikliği kesinleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde Valiliğimize bildireceklerdir. 
 

 B- KOORDİNASYON 
  

 1- Özellikle kentsel altyapıya ilişkin projelerin uygulanmasında, mutlaka ilgili kuruluşlar 
arasında gerekli koordinasyon sağlanacak ve kaynakların israf edilmesine meydan verilme yecektir. 
 

 2- İldeki yatırım tekliflerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ödeneklerin zamanında 
ve amacına uygun olarak kullanılması için kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon 

Valiliğimizce sağlanacaktır. 
 

3- Bu koordinasyon Kalkınma Bakanlığı tarafından, elektronik ortamda oluşturulan İl 
Koordinasyon ve İzleme Sisteminden (İKİS) yararlanılarak gerçekleştirilecektir. İKİS veri girişleri, 

doğrudan konuyla ilgili il veya bölge müdürlükleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilecek ve 
veri girişlerinde il geneli koordinasyon İl Planlanma ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından 
yürütülecektir.  
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 4- Yatırım tekliflerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ödeneklerin zamanında ve 
amacına uygun olarak kullanılmasının takibi amacıyla oluşturulan İKİS, İl Planlama ve 
Koordinasyon Müdürlüğü tarafından koordinasyon toplantı tarihinden 45 gün önce veri girişine 

açılmakta ve toplantı tarihinden 10 gün önce veri girişine kapanmaktadır. Dolayısıyla aşağıda 
gösterilen toplantı tarihlerinden 45 gün önce kuruluşlar İKİS’e veri girişine başlayabilecektir. 

Sektörel envanter ve izleme bilgileri ile proje ve gerçekleşme bilgilerinin ve yatırım tekliflerinin 
İKİS’e zamanında girilmemesinden kuruluşların birinci derecede amirleri sorumludur.  
 

 5- Bölge planları başta olmak üzere bölgesel gelişme alanında yapılacak planlama, 
programlama, araştırma ve koordinasyon çalışmalarında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının ihtiyaç 

duyacağı her türlü bilgi ve destek ilgili kuruluşlarca sağlanacaktır.  
 

 

6- 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu 

Kararı gereğince, İlimizde gerçekleştirilen yatırımların bölge planına uyumu ve bölgesel 
bütünlüğün sağlanması için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından gerekli teknik destek 
sağlanacak ve Ajans tarafından bir değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Bu doğrultuda İlimize 

ilişkin yatırım teklifleri, hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak Ajansın yönetim 
kurulunda görüşüldükten sonra merkeze gönderilecektir. 

7- Yerel ve bölgesel nitelikli yatırım uygulamalarında koordinasyonu güçlendirmek, etkinliği 
artırmak ve yerel kurumsal kapasitenin gelişimini sağlamak amacıyla merkezi kamu idareleri, 
projelerin mahiyeti uygun düştüğü ölçüde, yatırım uygulamalarının 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 6.maddesi hükümleri gereğince gerçekleştirilmesine öncelik verecektir. 
   

 8- İlimizdeki 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 İlimiz 
Koordinasyon Kurulu Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez 

toplanacaktır. İçişleri Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından birlikte belirlenen 2016 Yılı 
Karabük İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları aksi bildirilmedikçe aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.  

 

I. Toplantı : 26 Ocak 2016 Salı         II. Toplantı : 21 Nisan 2016 Perşembe  
 

III. Toplantı : 26 Temmuz 2016 Salı        IV. Toplantı : 20 Ekim 2016 Perşembe                
 

 9- Toplantı hazırlıkları için gerekli veriler ilgili kuruluşlarca İl Koordinasyon Kurulu 

toplantılarından en az 10 gün önce sisteme girilmiş olacaktır. Kuruluşlar İl Planlama ve 
Koordinasyon Müdürlükleri Çalışma Yönergesinde belirtilen Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu 
(EK-2), Yatırım Projeleri İzleme Raporu (EK-3) ve Yatırım Listesini (EK-4) de Valiliğimize 

göndereceklerdir. 
 

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

gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini; 
Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin ve yatırım 

tekliflerinin değerlendirilerek Valilik görüşünün oluşturulmasını esas alacak şekilde belirlenecektir.  
  

 11- Yatırım tekliflerine ilişkin valilik görüşleri, ilimizdeki kamu kuruluşları ve bölge 

müdürlükleri tarafından, yatırım tekliflerine ek olarak, merkez teşkilatlarına bildirilecektir. Söz 
konusu valilik görüşleri İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce İKİS’e aktarılacaktır.  

 
 12- İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı il ve 
bölge kuruluşlarının en üst düzeyde amirleri bizzat ve hazırlıklı olarak katılacaklardır. Zorunlu 

nedenlerle katılamayanlar ise, mazeretlerini ve yerlerine katılacak yetkilileri yazılı olarak 
Valiliğimize toplantı öncesinden bildireceklerdir. 
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 13- Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) temsilcisi il koordinasyon kurulu 
toplantılarına katılacak ve yatırımların bölge planı ile bölgesel eylem planındaki hedef, stratejiler ve 
eylemler açısından öncelik durumu hakkında görüşlerini bildirecektir. 
 

 14- Programda yer alan yatırımların yürütülmesinden kuruluşların birinci derecedeki amirleri 

sorumludur. Kuruluş yetkilileri yatırımları yerinde izleme amacıyla yatırım mahalline gittiklerinde 
mutlaka İlçe Kaymakamına uğrayacaklar ve bilgi alışverişinde bulunacaklardır.  
 

 15- Kaymakamlar İl İdaresi Kanununun 36. maddesi gereğince köy devir teftişlerinde 

saptadıkları ekonomik nitelikli ihtiyaç, sorun ve darboğazları (yatırım niteliğinde olanlar) EK -5’de 
yer alan tabloya işleyerek koordinasyon kurulu toplantılarından önce Valiliğimize göndereceklerdir.  
Bu nitelikte sorunlardan koordinasyon kurulunda görüşülmesi uygun görülenler hakkında ilgili 

kuruluşlar tarafından kanun ve imkânlar ölçüsünde gereğinin yapılması istenecektir. Kuruluşlar 
konu hakkındaki uygulama sonuçlarını EK-6’da yer alan tabloya işleyerek Valiliğimize 

göndereceklerdir. 
 

 16- Yatırımcı kuruluşlar, yatırımların gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılan sorun ve dar 
boğazları, programda yer almasına rağmen ihale edilemeyen veya başlanamayan işlerin nedenlerini, 
bu nedenlerin aşılması için ilgili Bakanlık veya Genel Müdürlükle yapılan yazışmaları ve alınması 

istenen önlemleri Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporunda (EK-2) göstereceklerdir. 
 

 C- İZLEME 
 

 

1-Yatırım Uygulama Raporları 
 

Yatırımcı kamu kuruluşlarının 2016 Yılı Devlet Yatırım Programında yer alan yatırım 
projeleri, kuruluş, sektör ve proje bazında aşağıda belirtilen dönemler itibariyle hazırlanan “Yatırım 

Uygulama Raporları”yla izlenecektir.  
 

Yatırım Uygulama Raporları:  

1 Ocak - 31 Mart  

1 Nisan - 30 Haziran  

1 Temmuz - 30 Eylül  

1 Ekim - 31 Aralık  

dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanarak dönem sonlarını takip eden en geç 15 gün 

içinde, 01 Ekim-31 Aralık dönem raporları ise en geç Mart ayı sonuna kadar Kalkınma 

Bakanlığına ve bilgi için Valiliğimize gönderilecektir.  
 

2- 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 ve bilgi için 

Valiliğimize gönderilecektir. 
 

 3- Yatırım İzleme Formu 
 

 İlimizde gerçekleştirilen merkezi ve mahalli idare yatırımları, İl Koordinasyon Kurulu 
toplantılarının yanında yıl içinde aylık olarak düzenlenen “Yatırım İzleme Formları” ile de 
izlenecektir. 
  

 Yatırımcı Kuruluşlar, programda yer alan işlerle ilgili yürüttükleri çalışmaları İl Planlama ve 

Koordinasyon Müdürlüğünün 11/01/2010 tarih ve 246 sayılı yazısıyla gönderilen “Yatırım İzleme 
Formu”na (EK-7) işleyerek onaylı şekilde yazı ile Valiliğimize ve elektronik ortamda 

planlama@karabuk.gov.tr adresine her ayın ilk haftasında göndereceklerdir. Form mutlaka 
örneğine uygun düzenlenecek, tam ve doğru bilgileri yansıtacaktır. 
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 4- AB ve Ulusal Fon Kaynaklı Proje İzlenme Raporları 
 

 Ülkemizin Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde açıklanan proje tabanlı AB hibe programlarının 

yanında, Türkiye Ulusal Ajansı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı vb. kurumların da proje tabanlı hibe programları 

bulunmaktadır. 
 

 AB ve Ulusal Fon Kaynaklı projeler stokunun belirlenmesi ve proje envanterinin 
oluşturulması çalışmalarına kaynaklık etmesi amacıyla, kuruluşlarca AB ve Ulusal fon 
kaynaklarından yararlanmak üzere hazırlanan proje teklifleri ile kabul edilerek uygulamaya konulan 

projeleri içeren (EK-9) ve (EK-10) da yer alan formlar geliştirilmiştir.   
 

 AB ve Ulusal fon kaynaklarından yararlanmak için proje teklifinde bulunan kuruluşlar, 

başvuru tarihinden itibaren 10 gün içerisinde  projeye ait özet bilgileri EK-8’de yer alan tabloya 
işleyerek Valiliğimize (AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi) göndereceklerdir. 

 

 Başvuru sahibi kuruluşlar, kabul edilen ve sözleşmesi yapılarak uygulamaya geçen projelere 
ait tüm faaliyetlere ilişkin özet bilgileri EK-9’da yer alan tabloya işleyerek her ayın ilk haftasında 

Valiliğimize (AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi) göndereceklerdir. 
 

 Karabük ilinde yürütülecek olan 2016 Yılı Yatırım Programındaki projeler ile AB ve ulusal 

fon kaynaklı projelerin uygulanması ve bu esnada ortaya çıkacak olan koordinasyon ve işbirliği 
hususları ile projelerin izlenmesi yukarıda belirlenen esaslara göre gerçekleştir ilecektir. 
 

  Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.  
 

Orhan ALİMOĞLU 

Vali 
 

EKLER: 
1- Çalışma ve İş Programı 
2- Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu 

3- Yatırım Projeleri İzleme Raporu 
4- Yatırım Listesi 

5- İhtiyaç ve Sorun Tespit Formu 
6- İhtiyaç ve Sorunlara İlişkin Olarak Kuruluşlarca Yapılan Çalışmalara ilişkin Form 
7- Yatırım İzleme Formu 

8- Teklif Edilen projeler Özet Bilgi Formu 
9- Kabul Edilen Projeler Özet Bilgi Formu 

 
 

DAĞITIM 
Gereği:      Bilgi: 
- Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşlarına    - Kalkınma Bakanlığına 

- Karabük Belediye Başkanlığına   - İçişleri Bakanlığına (Strateji Geliştirme Başkanlığı) 
- Kaymakamlıklara 

- Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına  
 
 

 
 
..../01/2016 Uzman  : Volkan İSKENDER 

..../01/2016 Müdür   : Hüseyin ZAFER 

..../01/2016 Vali Yrd.  : Yunus KALAYCI    
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