IĞDIR İLİ 2021-2023 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMININ UYGULANMASI,
KOORDİNASYONU VE İZLENMESİ ESASLARI

GENELGE
2021/1
2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanması Cumhurbaşkanı Kararı 8 Ekim 2020
tarih ve 31268 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda
yatırımcı kuruluşlarımız 2021-2023 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esaslar
doğrultusunda hareket edeceklerdir.
1-Yatırım Programının uygulanmasında Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program,
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve diğer strateji ve eylem belgeleri öncelikleri esas alınacaktır.
2-Yatırım programına yıl içerisinde yeni proje alınması veya çıkarılması, toplu projelerde alt
projelerin belirlenmesi, revizyon, maliyet değişiklikleri, ödenek aktarılması ve benzeri işlemler
Cumhurbaşkanlığı kararlarında belirtilen esaslara göre yürütülecektir.
3- Kurumlarımız 2021 yılında projelere tahsis edilen ödeneğin zamanında ve amacına uygun
kullanılması, ödeneği olan çalışmalarda zaman kaybı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri
alacaklardır. Yatırımların ve hizmetlerin yürütülmesinden kuruluşların birinci derecedeki amirleri
sorumludur.
4- Koordinasyon: Valiliğimiz, İlimizdeki tüm proje/yatırımların uygulanması, izlenmesi,
ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması için kurumlar arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlayacaktır.
5- İl Koordinasyon Kurulları: Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört
kez toplanır. Toplantı tarihleri İçişleri Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığı ile mutabık kalınarak
belirlenir. Bu toplantılarda; kamu yatırımdaki gelişmeler ele alınarak değerlendirilir ve varsa sorun
ve
çözüm
önerileri
görüşülür.
Toplantı
tutanakları yatırımcı kuruluşlara gönderilir.
2021 yılı Iğdır İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları, Valiliğimizce aksi bildirilmedikçe aşağıda
belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Toplantı yeri, saati, gündemi ve ele alınacak konular toplantı
tarihinden 1 (bir) ay önce tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilecektir.
İL
KOORDİNASYON
KURULU
1. Toplantı 13 Ocak 2021 Çarşamba
2. Toplantı 07 Nisan 2021 Çarşamba
3. Toplantı 07 Temmuz 2021 Çarşamba
4. Toplantı 06 Ekim 2021 Çarşamba

TOPLANTI

TARİHLERİ:

a) İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına
İlçe Kaymakamlıkları, Yatırımcı
Kuruluşların Bölge ve İl Müdürleri, İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile davet edilen
kurumların düzeyindeki birinci derecedeki amirleri bizzat ve hazırlıklı olarak katılacaklardır.
Ancak Kanuni mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayacak olan üyeler, bu durumu en
az toplantıdan 3 gün önce yazılı olarak Valilik Makamına bildirecek ve yerlerine
vekilleri katılacaktır.
b) İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı hazırlıkları için gerekli veriler, yatırımcı kuruluşlar
tarafından toplantılardan 15 gün önce Valiliğimize gönderilecektir. Toplanan verilerin kontrolü
yapılarak, İl Planlama ve koordinasyon Müdürlüğünce hazırlanan dosya Valilik makamına arz
edilecektir.
6- Bakanlığımızca Kamu Yatırım Projelerine ait verilerin tek bir sistem üzerinden kayıt altına
alınması, izlenebilmesi, anlık ve il bazlı olarak yatırım projelerinin takibi, bütçe analizlerinin
yapılabilmesi
amacıyla,
İl
Yatırım
Takip
Sistemi
(İLYAS)
geliştirilmiştir.

a) İLYAS’a veri girişleri yapılırken, aynı dönem İl Koordinasyon Kurulu raporları ile
uyumlu olmasına dikkat edilmesi ve veri girişlerinin kurum amirleri tarafından takip edilmesi
gerekmektedir.
b) Ocak ayı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantı sonrası bir önceki sene bitirilen ve 2021 yılında
devam etmeyecek olan tüm yatırımlar bitti ve pasif olarak güncellenecektir.
Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Hüseyin Engin SARIİBRAHİM
Vali

