
 
Yatırım Takip Sistemi Projesi 

 

 
 

 
YATIRIM TAKİP SİSTEMİ PROGRAMI (YTS) 
 
YTS Programı; Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen, "Genel Bütçeli Yatırımlar" ile 
İl Müdürlüklerimizin, bu yatırımların dışında kalan diğer "Program Dışı Faaliyetlerinin" 
takibini yapmak ve arşiv altına alınabilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.   
 
Yatırım Takip Sistemi Programı ile; 
* Yatırım Tekliflerinin Hazırlanması, 
 
* Yatırım Programının Hazırlanması, 
 
* Yatırım Programında yer alan bilgilerin “Yılı”, “İli”, “Sektör”, “Kuruluş”, “Karakteristik”, 
“İşin Durumu”, “İhale Türü”, “İşin Niteliği”, “İhale Usulü”, “İhale Yeri” kriterlerine göre 
hazırlanan icmallerin ve detay raporların alınması, 
 
* Yatırım Programındaki projelerde yer alan verilerin eksiksiz ve düzenli bir şekilde 
işlem görmesi amacıyla, verilere çeşitli koşul ve sorgu atamalarıyla oluşturulan “Uyarı 
Raporlarının” oluşturulması, 
 
* Yatırım Programında yer alan icmal ve raporlara ilaveten, kişisel kullanım için 
sistemde yer alan tüm veri başlıklarından,  istenilenlerin seçilerek “Özel Raporların” 
oluşturulması, 



 
* Yatırım Programında yer alan işlerin yüklenici firmaları tarafından verilen teminat 
mektuplarının takibi, bu firmaların icra, temlik ve ödeme bilgilerinin takibi ile 
düzenlenen hakedişlerin takibinin yapılması, 
 
* Satın alma işlemlerinin takibi, (Mal ve Hizmet alımları) 
 
* Maliye Bakanlığı e-bütçe sisteminden alınacak olan servis hizmetiyle, YTS Programı 
üzerinden Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün, bütçe tertiplerindeki mali bilgilerin genel bir 
icmalinin oluşturulması,  bu icmalin yapılan harcamalar ile ilişkilendirilerek, (Gönderilen 
ödenek, satın alma işlemleri) kullanılabilir mali bilgilerin gösterinin sağlanması, 
 
* Son on yılın bilgileri esas alınmak üzere yatırım programında yer alan işlerin; “Yıllara 
Göre Genel Durumu”, “İhale Türü”, “Ödenek Durumları”, “Sektörel Dağılım” 
kriterlerinin grafiksel gösterimi ile Bakanlığımızca yürütülen faaliyetlerin yıllar itibariyle 
karşılaştırmasının yapılması, 
 
* Yatırım Programının oluşturulması ve sonrasında yeni eklenen projelerin aylık 
takibinin yapılması, 
 
* Yatırım programında yer alan işlerin son durumlarını gösteren resimlerin sisteme 
aktarılmasıyla, programda yer alan işlere ait bilgilerin teyidinin görsel olarak 
sağlanması, 
 
* İl Müdürlüklerimizin, Genel Bütçeli Yatırımların dışında kalan "Program Dışı 
Faaliyetlerinin" takibini, oluşturulan icmal yardımıyla yapılması, 
 
İşlemleri gerçekleştirilmektedir. 
 

Amaç : 
Bu proje ile  yatırımlara ait bilgilerin ayrıntılı, doğru, güvenilir, 
denetlenebilir ve güncel olarak izlenmesinin sağlanması, bürokrasinin ve 
kırtasiyenin azaltılması ile hizmet kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. 

Yürütücü: Plan Program Dairesi Başkanlığı 

 


