
İ L  Y A T I R I M  
TA K İ P  S İ S T E M İ  



AMACI 
İl düzeyinde yürütülen kamu 
yatırımlarının;  

 

• Elektronik ortama  «yatırımlara 
ilişkin güncel verileri içeren, coğrafi 
tabanlı ve görsel bilgilerle 
desteklenmiş bir şekilde» 
aktarılması. 

 

• Kamu Yatırımlarının, yerel ve 
merkezi düzeyde aktif olarak 

izlenmesi, analiz edilmesi  
ve geleceğe  yönelik olarak 

projeksiyon yapılabilmesini 
sağlamaktır. 

 

 

 

 

 



BEKLENEN SONUÇLARI  

 Valiliklerin koordinasyonunda yerel ölçekte 

yapılan kamu yatırımlarının daha hızlı, 

etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi, 

 Yatırım süreçlerini kolaylıkla izleyerek, 

bunlara yönelik planlama, uygulama, takip, 

değerlendirme ve denetim kapasitesinin 

artırılması, 

 Yatırım bilgilerinin hem yerel hem de 

merkezi düzeyde kullanılabilmesine imkân 

sağlanması, 

 Merkezi düzeyde yerele ilişkin ihtiyaç 

duyulacak mevcut durum, yatırım ve 

faaliyet bilgilerinin doğru ve gerçek zamanlı 

bir şekilde raporlanabilmesi, 

VE FAYDALARI 



BEKLENEN SONUÇLARI  

 Yatırımlara ilişkin görüş, öneri ve sorunların 

üst makamlara anlık iletilmesi suretiyle, 

karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi, 

 Gönderilen ödeneklerin zamanında 

kullanılıp kullanılmadığının görülebilmesi, 

 Coğrafi bilgi sistemleriyle desteklenmiş 

bilgi teknolojileri tabanlı dinamik ve görsel 

bir yatırım izleme sistemine kavuşulması.  

VE FAYDALARI 



ÖZELLİKLERİ  

Sistem; 

 Yatırımlara ilişkin temel bilgiler anlık olarak 

izlenebilmekte, 

 Coğrafi bilgi sistemleriyle entegre edilmiş, haritalama 

özelliği ile söz konusu yatırımın lokasyon bilgileri 

görülebilmekte, fotoğraflama özelliği ile yatırım sürecinin 

görsel olarak takibi yapılmakta, 

 Raporlama özellikleri ile yatırımlara ilişkin sektörel, kurum 

bazında veya çoklu-tekli bilgi akışı sağlanabilmektedir.  



ÖZELLİKLERİ  

 İl Özel İdareleri ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlıkları için hazırlanan modüllerle, bu 

kuruluşların bütçe (cari ve yatırım) verileri dönemsel 

olarak takip edilebilmekte ve mevduat bilgileri aylık 

olarak izlenebilmektedir. 

 İl Yatırım Takip Sistemi; diğer kamu kurum ve 

kuruluşların kullanımına da açılabilecek bir özellikte 

tasarlanmıştır.    



SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ  

 Modüller 

1 

2 

3 

4 

5 5 

Yeni Yatırım Projesi ve 
Yatırım İzleme Modülü 

Yatırım Arşivi Modülü 

Coğrafi Bilgi Sistemi-
Yatırım Haritalama 
Modülü 

Raporlama Modülü 

• Proje Künye Bilgisi  
• İhale Bilgileri  
• Finans Bilgisi 
• Proje Değerlendirme 

Bilgileri  

• Sistem kurulmadan 
önceki projelerin 
aktarılacağı bir bölüm 
olacak 

• Projelerin konum 
bilgisinin gösterileceği 
bölüm 
 

• Raporlama modülü, 
projeler üzerinde 
analiz yapabilmemizi 
sağlayacak şekilde 
tasarlanmaktadır. 
 



E-İçişleri 

Raporlama 
(Power BI) 

Sadece Veri Girişi İçin 
Kullanılacaktır. 

E-İçişleri Sistemindeki Veriler Otomatik 
Olarak Çekilerek, SGB Tarafından Tasarlanan 

Raporlama Modüllerine Aktarılacaktır.  
Tüm Raporlar ve İKK Dokümanları Bu Sistem 
Üzerinden Alınacak, Toplantılar da Yine Bu 

Sistem Üzerinden Gerçekleştirilecektir.   



E-İçişleri 



P R O J E  K Ü N Y E  B İ L G İ L E R İ  

E-İçişleri 



Proje Künye bilgisi alanı 
kaydedildikten sonra Haritada 
Projenin Konumunu belirlenmesi  
kullanıcı tarafından yapılır. İl / 
ilçe seçimi yapılarak haritada 
ilgili alana otomatik olarak 
sistem yakınlaştırır. Daha sonra 
pin tutup sürüklenerek ilgili 
konum işaretlenir.  

Bu alanda PİN ekleme yöntemi 
ile haritada proje konumu 
kayıt edilir ve koordinat 
bilgileri otomatik olarak alınır. 
Konum üzerine gelindiği 
zaman etiket bilgileri gösterilir. 

HARİTADA 
KONUM 
BELİRLEME 

E-İçişleri 



HARİTADAN YATIRIM ARAMA 

E-İçişleri 



Raporlama 
(Power BI) 

 



ÜST YÖNETİM SAYFASI 



ÜST YÖNETİM SAYFASI 



ÜST YÖNETİM SAYFASI 



VALİLİK/İKK YÖNETİM SAYFASI 



VALİLİK/İKK YÖNETİM SAYFASI 



SİSTEM VERİ GİRİŞİ 
Y Ö N T E M İ  

 Veri girişleri, Valilik/İl 

Planlama ve Koordinasyon 

Müdürlüklerinin (İPKM) 

eşgüdümünde, ya doğrudan 

Valilik tarafından ya da 

yatırımcı kurum bazında 

yetkilendirme suretiyle, ilgili 

kurum tarafından 

yapılacaktır. 

 Yatırımlara ilişkin 

Valilik/Uzman 

değerlendirmelerinin yer 

alacağı bir kontrol 

mekanizmasının kurulması 

ile sağlıklı veri akışının 

sağlanması planlanmaktadır.  



YAPILAN SON 
ÇALIŞMALAR 

 Sistem üzerinde illerden gelen 
talepler ve saptanan sıkıntılar 
çerçevesinde güncelleme 
çalışmaları yapılmaktadır.   

 E-İçişleri sisteminde oluşturulan 
mevcut Raporlama Modülü 
dışında, FARKLI VE İŞLEVSEL bir 
raporlama sistemine geçilmiştir.  

 Yeni raporlama sistemi için 
Microsoft ile çalışılmış olup, 
Microsoft tarafında geliştirilen 
«POWER BI» ürünü ile yeni bir 
raporlama sistemi geliştirilmiştir.  

 Oluşturulan yeni raporlama 
sistemi daha da geliştirilerek 
analiz yapmaya imkan verecek 
hale getirilecektir. 



YAPILACAK 
ÇALIŞMALAR 

 Raporlama sisteminin daha etkin 
çalışması ve analiz yapabilir hale 

gelmesi için veri 
standardizasyonunun 
gerçekleştirilmesi 
çalışmaları yapılacaktır. 



KARŞILAŞILAN SORUNLAR – PROBLEM  
NOKTALARI  

 İLYAS’a yönelik rehber ve usul-esas/genelge ihtiyacının olması, 

 Veri girişlerinin düzenli gerçekleştirilmemesi, 

 Özellikle YİKOB ve İÖİ’nce girişi yapılan bütçe ve mevduat 
verilerinde eksiklikler söz konusu, 

 Bütçe ve mevduat veri girişlerine ilişkin dönemlendirme 
sistematiği tam olarak anlaşılamamış, 

 Yatırım projelerinde bakanlık-sorumlu kuruluş ilişkilendirmesine 
yönelik hatalar, 

 Sektör seçiminde yeknesaklık yok, hatalar yapılabiliyor, 

 Bazı projelerde lokasyon pinlemesi yapılmaması, 

 Bazı iller projeleri toplulaştırırken, bazıları parça parça çok 
sayıda proje girişi yapmayı tercih etmektedir.    

 

 

 

 

 

 




