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İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 

 
 

DAĞITIMLI 
Sayı   : 77793442-010.06.01-E.1751 05/03/2020 
Konu : 2020 Yılı Programının Uygulanması,  

Koordinasyonu ve İzlenmesi 
 
 

D O S Y A 
 

İlgi : a) İçişleri Bakanlığı İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma 
Yönergesi, 
b) 10 Ekim 2019 tarihli ve 30914 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 
Hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022)'ın Onaylanması Hakkında Karar, 
c) 10 Ekim 2019 tarihli ve 30914 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 
"Cumhurbaşkanlığının 2018/21 sayılı Genelgesi" ve eki "2020-2022 Dönemi 
Yatırım Programı Hazırlama Rehberi". 

 
G E N E L G E  

                        2020/1                            
2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair 2114 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı 12 Şubat 2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede 2020 Yılı Gümüşhane İli Yatırım Programında yer alan 
projelerin yıl içi işlemleri ve izlenmesine dair aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak 
hareket edilecektir. 

1.        2020 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında; On Birinci Kalkınma Planı, Orta 
Vadeli Program (2020-2022) ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı öncelikleri esas alınacaktır.  

2.        Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje 
alınmayacaktır. Getirilen bu sınırlamaya yatırım programı uygulama sürecinde de devam 
edilecektir. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında azami ölçüde seçici 
olunacak, mevcut varlıkların ömrünü uzatan yatırımlara (bakım-onarım, yenileme vb.) ağırlık 
verilecektir.  

3.        İlgili kuruluşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, projelerin ihaleye 
çıkılabilmesi için sağlanması gereken şartları düzenleyen 62/c maddesini dikkate alarak ödenek 
teklifinde bulunacaklardır.  

4.        Kamu kuruluşları, yatırım stokunun ortalama tamamlanma süresini azaltacak 
tedbirleri alacaktır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde 
yatırım programında yer alan projelerin ortalama tamamlama süresini azaltma yönündü ihtiyaç 
duyulabilecek ilave tedbirleri almaya yetkilidir.  
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5.        Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıklarında 2020-2022 Dönemi Yatırım 
Programı Hazırlama Rehberi’nde belirtilen Sektörel Esaslara dikkat edeceklerdir.  

6.        2020 yılında zorunlu haller dışında, kaynağı ne olursa olun, taşıt alımı 
yapılmayacaktır.  

7.        Kamu hizmet binalarına yapılacak ödenek tahsislerinde, önemli oranda fiziki 
gerçekleşme bulunan projelere öncelik verilecektir.  

8.        AB hibeleriyle finanse edilmesi planlanan projeler de 2020-2022 Dönemi 
Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki esaslara göre yatırım programına alınır. Ayrıca ihale 
aşamasında ya da uygulama esnasında oluşabilecek proje değişiklikleri için de 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü aranır. 

9.        2020-2022 döneminde 5378 sayılı Engelliler Kanununun Geçici 2’nci ve 3’üncü 
maddeleri gereğince fiziksel çevre koşullarının engellilere uygun hale getirilmesi kapsamında, 
yeni projelerin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması, mevcut projelerin de engellilerin 
erişilebilirliğine uygun hale dönüştürülmesi hususu göz önünde bulundurulacak ve söz konusu 
projelerde bu konudaki standartlara uyulacaktır.  

10.    Kamu yatırım projelerinin hazırlık ve uygulama aşamalarında iş sağlığı ve 
güvenliği konusu özellikle dikkate alınacaktır.  

11.    Yatırımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kuruluşlar 
yatırım tekliflerini adı geçen Bakanlık görüşünü alarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığına ileteceklerdir.  

12.    Valiliğimiz, kumu kuruluşlarının yatırım projeleriyle ilgili tekliflerini, bunlar 
hakkında İl Koordinasyon Kurulunda oluşan Valilik görüşleriyle birlikte doğrudan ilgili 
yatırımcı kuruluşlara iletecektir.  

13.    2020-2022 Dönemi yatırım tavanları çerçevesinde yapılacak proje bazındaki 
ödenek tekliflerinde sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra;  
- Onbirinci Kalkınma Planında yer alan öncelikli sektör ve alanlara,  
- 2020 yılı içinde tamamlanacak hizmete girebilecek öncelikli projelere,  
- Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış projelere, 
 - Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve 
tamamlanması gereken projelere,  
- Mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve korunmasına yönelik idame yenileme, 
bakım-onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon türü yatırım projelerine,  
- Afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ile afet hasarlarının telafisine yönelik projelere, 
ağırlık verilecektir.  

14.    Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıklarında ve proje stokunun 
önceliklendirilmesinde, yukarıda verilen genel, sektörel, bölgesel ve proje bazında önceliklerin 
yanı sıra; Tarım (Sulama, Su Ürünleri, Bitkisel Ürünler, Hayvancılık), Madencilik, İmalat 
(KOBİ ve Girişimcilik) Enerji, Ulaştırma (Otoyol, Karayolu, Kentiçi Ulaşım, Haberleşme 
Sektörü ve Lojistik Yatırımlarında), Turizm, Konut, Eğitim (İlk ve Genel Ortaöğretim ile 
Mesleki ve Teknik Eğitim, Yüksek Öğrenim, Kültür, Beden Eğitimi ve Spor sektöründe) 
Sağlık, Diğer Kamu Hizmetleri (Genel İdare, Adalet Hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri, İçme 
suyu ve Kanalizasyon, Kırsal Alan Planlaması, Şehirleşme, Belediye Hizmetleri, Çevre, 
Teknolojik Araştırma, Sosyal Güvenlik, İstihdam ve Çalışma Hayatı, Afetler, Sosyal İçerme, 
Göç) sektörlerinin alt sektör bazındaki 2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama 
Rehberi’nde belirtilen kriter ve öncelikleri dikkate alınacaktır.  
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15.    Projenin karakteristik bilgileri, inşaat, makine-teçhizat, bakım-onarım, okul 
derslik sayısı, hastane yatak sayısı, karayolu yol uzunluğu, tarımsal altyapı sulana alanı, veri 
tabanı yönetim sitemi gibi nitelik ve nicelik olarak proje kapsamında yapılacak işleri ve/veya 
proje çıktılarını ifade edecektir.  

16.    Proje tutarı kümülatif harcama ve ödenek dağılımı bilgilerinin toplamından 
oluşacak olup ayrıca veri girişi yapılmayacaktır.  

17.    Valiliğimiz; İlimizdeki proje/yatırımların uygulanması, izlenmesi, ödeneklerin 
zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması için kuruluşlar arasında işbirliği ve 
koordinasyonu sağlayacaktır.  

18.    2020 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantı tarihleri, İçişleri Bakanlığı Strateji 
Geliştirme Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı mutabık kalınarak 
hazırlanmış olup, Valiliğimizce aksi bildirilmedikçe; I. Toplantı 23 Ocak 2020 Perşembe günü 
yapılmıştır, II. Toplantı 16 Nisan 2020 Perşembe, III. Toplantı 20 Temmuz 2020 Pazartesi ve 
IV. Toplantı 15 Ekim 2020 Perşembe  tarihlerinde yapılacaktır. 

 19.    İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarının yeri, saati ve gündemi ile ele alınacak 
konular toplantıdan en az bir (1) ay önceden katılımcılara ayrıca bildirilecektir.  

20.    İl Koordinasyon Kurulu’na; İlçe Kaymakamları, Yatırımcı Kuruluşların Bölge ve 
İl Müdürleri, İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile davet edilen kurumların birinci 
derecedeki amirleri hazırlıklı ve bizzat katılacaklardır. Ancak, kanuni mazeretleri nedeniyle 
toplantıya katılamayacak olan üyeler, bu durumu toplantıdan en az bir (1) gün önce yazılı olarak 
Valilik Makamına bildirecek ve toplantıya kendi yerlerine sadece kanuni vekilleri katılacaktır.  

21.    İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlar hakkında; Her 
Kurum/Kuruluş kendisini ilgilendiren veya müşterek olan sorun ve darboğazlara ilişkin 
kararların uygulanması esnasında karşılaşılan sorunların koordinasyon içerisinde ilgili 
Kurum/Kuruluşlar ile çözüme kavuşturulması ve var ise sorunun safahatı hakkında 
Valiliğimize (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü) bilgi verilecektir.  

22.    İldeki yatırımlarının 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 Kurulları’ na; ilgili konularda görüşlerine başvurmak üzere, Valiliğimizin 
belirleyeceği kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, 
dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları da davet edilecektir.  

23.    Ocak, Nisan ve Ekim aylarındaki toplantıların gündemi; yatırımların ve 
sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu ve yerel ve bölgesel kalkınma 
bakımından değerlendirilmesini, Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise; gelecek yıl için 
öngörülen tedbirlerin ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek Valilik görüşlerinin 
oluşturulmasını esas alacak şekilde belirlenecektir. Projelere ilişkin Valilik görüşleri 
oluşturulurken, bölge plan ve programları ile ilişki, İl’in sosyo-ekonomik göstergeleri, projeler 
arasındaki tamamlayıcılık ve bütünlük ile öncelik sıralaması dikkate alınacaktır.  

24.    Yatırımcı kuruluşlar İl Koordinasyon Kurulu toplantıları öncesi; Yatırım Projeleri 
İzleme Raporu ve Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu göndereceklerdir.  
- Kamu Yatırım Projelerine ait verilerin tek bir sistem üzerinden kayıt altına alınması ve 
izlenebilmesi, anlık ve il bazlı olarak yatırım projelerinin izlenebilmesi, bütçe analizlerinin 
yapılabilmesi ve iş zekâsı kapsamında desteklenerek analizlerinin yapılabilmesi amacıyla, İl 
Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) geliştirilmiş, İLYAS’a veri temini İl Planlama ve 
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Koordinasyon Müdürlüklerinin koordinasyonunda, Yatırımcı Bölge ve İl Müdürlükleri 
tarafından gerçekleştirilecektir.  
- İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) veri girişleri yapılırken, aynı dönem İl Koordinasyon 
Kurulu Raporları ile uyumlu ve tutarlı olmasına dikkat edilmesi ve veri girişlerinin kurum 
amirleri tarafından takip edilmesi gerekmektedir.  
- İl Özel İdaresi, İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) üzerinden Bütçe Kayıt İşlemlerini üçer 
aylık, Mevduat Kayıt İşlemlerini ise her ay güncelleyecektir.  

25.    İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı hazırlıkları için gerekli veriler, yatırımcı 
kuruluşlar tarafından, toplantılardan 10 (on) gün öncesine kadar Valiliğimize (İl Planlama ve 
Koordinasyon Müdürlüğüne) gönderilecektir. Toplanan verilerin kontrolü yapılarak, İl 
Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce hazırlanan dosya Valilik Makamına arz edilecektir.  

26.    Yatırımcı Kuruluşlar, yatırım ve işletme faaliyetleri ile hukuki ve kurumsal 
düzenlemelere ait tedbir ve bilgileri, 2020 Yılı Programı’nda belirtilen esaslara göre ilgili 
Kuruluşlara ve Valiliğimize bildireceklerdir.  
İlimizde uygulanacak 2020 Yılı Yatırım Programındaki projelerin uygulanması, koordinasyonu 
ve izlenmesinde; Cumhurbaşkanlığı Kararına ve yukarıda belirtilen ilke ve esaslara uygun 
olarak hareket edilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
 
 
 
 Kamuran TAŞBİLEK 

Vali 
 

 
DAĞITIM : 
İlçe Kaymakamlıklarına 
İl Genel Meclisi Başkanlığına 
İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına 
Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne 
Yatırımcı Kamu Kurumu Bölge Müdürlüklerine 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına / TRABZON 
Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına/GİRESUN 
İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarına 
Meslek Odalarına 
KÖYDES  

 


