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PROJENİN AMACI

Proje ile, yerel ölçekte yürütülen 
kamu yatırımlarının “güncel verile-
ri içeren, coğrafi tabanlı ve görsel 
bilgilerle desteklenmiş bir şekilde” 
elektronik ortama aktarılması, hem 
yerel hem de merkezi düzeyde aktif 
olarak izlenmesi, analiz edilmesi ve 
geleceğe yönelik yatırım projeksi-
yonları yapılabilmesi amaçlanmıştır. 
Tamamen milli kaynaklarımızla ha-
zırlanan İLYAS Projesi, yıllardır ger-
çekleştirilemeyen bir ideali; “tüm 
yatırımların tek bir platformdan 
anlık olarak izlenebilmesini ve tüm 
kamu teşkilatı için entegre bir siste-
min hayata geçirilmesini” hedefle-
mektedir. Dolayısıyla İLYAS Projesini 
ve kurulan sistemi, bu idealin ger-
çekleştirilmesi noktasında değerli 
bir ilk adım olarak düşünebiliriz.

Ülke çapında geliştirilen kamu yatı-
rım projelerine ait verilerin tek bir 
sistem üzerinden kayıt altına alın-
ması ve izlenebilmesi, anlık ve il 
bazlı olarak yatırım projelerinin iz-
lenebilmesi, il bütçelerinin görüntü-
lenebilmesi ve iş zekâsı kapsamında 
desteklenerek analizlerinin yapıla-
bilmesi amacıyla İl Yatırım Takip Sis-
teminin (İLYAS) analiz süreci Strateji 
Geliştirme Başkanlığı, yazılım süreci 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, rapor-
lama süreci ise her iki birimin ortak 
çalışmalarıyla gerçekleştirilmiştir.

PROJENİN KAPSAMI

Sistem ilk etapta pilot illerde test 
olarak uygulamaya alınmış (Trabzon 
Valiliği ve Aksaray Valiliği) olup, veri 
girişleri yatırımcı kuruluşlarla eşgü-
düm içerisinde Valilik İl Planlama 
ve Koordinasyon Müdürlükleri ve İl 

Planlama Uzmanlarının sorumlulu-
ğunda gerçekleştirilmektedir.

Oluşturulan raporlama sistemi sa-
yesinde kamu yatırımları;

• Bakanlık ve yatırımcı kuruluş bil-
gilerini,

• Sektörel dağılım ve proje du-
rumlarını,

• İl ve ilçe bilgilerini,

• İhale bilgileri ile proje gerçekleş-
me düzeylerini ihtiva edecek şe-
kilde fotoğraflı ve harita tabanlı 
bir şekilde izlenebilmektedir.

PROJENİN FAYDALARI

İl Yatırım Takip Sistemi ile ülke ça-
pında kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan gerçekleştirilen tüm projele-
rin takibinin tek elden yapılması 
sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak 

İL YATIRIM TAKİP SİSTEMİ 
Coşkun KARAKOÇ / Didem AKKAYA / Volkan Barış GÖÇMEZ
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söz konusu kurum ve kuruluşların 
farklı formlarda proje takip yazılım 
sistemlerini kullanmaları ve buna 
bağlı harcama yapmalarına gerek 
kalmamıştır. Söz konusu yazılım 
İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı tarafından kendi bünye-
sinde bulunan personel tarafından 
gerçekleştirilmiş olup güncel yazı-

lım standartlarına bağlı ve kullanıcı 
dostu olarak tasarlanmıştır.

Ayrıca söz konusu uygulamanın illerin 
ve ilçelerin (valilik/ kaymakamlıkların) 
kendi internet sitelerinde de yayın-
lanmasıyla, vatandaşlarımızın yatırım 
bilgilerini şeffaf ve güncel bir şekilde 
takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

PROJE İSTATİSTİKLERİ

22.10.2018 tarihi itibari ile istatistiki 
bilgiler

• Toplam Proje Sayısı: 38.728

• Nakdi Gerçekleşme Oranı: %41,9

Projelerin Sektörel Dağılımı Proje Sayısına Göre Sıcaklık Haritası

Proje Durumuna Göre Dağılım
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PROJE GÖRSELLERİ

İLYAS RAPORLAMA ANA SAYFASI (Türkiye Geneli Yatırımlar)

İLYAS RAPORLAMA İL SAYFASI (İl Yatırımları)
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İLYAS RAPORLAMA PROJE DETAY SAYFASI

İl Özel İdare / YİKOB Ödenek Takip Sayfası (Örnek)

İl Özel İdare / YİKOB Mevduat Takip Sayfası (Örnek)


