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KAMU YATIRIMLARI BİLGİ SİSTEMİ (KaYa) KILAVUZU 

 

Bilindiği üzere 2018 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları kapsamında yatırım projesi teklifleri 

KaYa üzerinden alınmış ve 2018 Yılı Yatırım Programı KaYa üzerinden yayımlanmıştır.  Yıl içi yeni 

proje teklifleri ile yatırım projelerinin ad, yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek revizyonu 

işlemlerinin KaYa’dan yapılmasına ilişkin hazırlıklar tamamlanmıştır. 

Bu kılavuzda KaYa’da yatırım projeleriyle ilgili yıl içi revizyon işlemlerinin nasıl yapılacağı 

örnek senaryo ve ekran görüntüleri ile açıklanmakta ve “Yıl İçi İşlemler” menüsü altındaki işlevler 

anlatılmaktadır. 

Yatırım programı revizyon işlemleri süreci, yatırımcı kuruluşun KaYa’da talebini 

oluşturmasıyla başlamaktadır. Program Kararnamesine göre kuruluşların yetkisinde olan işlemler 

KaYa’ya işlendikten sonra geçerlilik kazanmış olacak ve Kalkınma Bakanlığına bilgi verilmiş 

sayılacaktır. Kalkınma Bakanlığı veya YPK onayı ile gerçekleşecek revizyon işlemleri için ise 

Bakanlığa gönderilecek resmi yazı eki olarak KaYa’da oluşturulan revizyon cetvelinin kullanılması 

gerekmektedir. 

Genelge tarihinden itibaren yıl içi yeni proje teklifleri ile yatırım projelerinin ad, yer, 

karakteristik, süre, maliyet ve ödenek revizyonu gibi işlemleri KaYa üzerinden yapılacaktır.  

Genelge tarihinden önce gerek kuruluşların kendi yetkileri kapsamında gerçekleştirdikleri 

işlemler, gerekse Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş olan yıl içi yeni proje teklifleri ile yatırım 

projelerinin ad, yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek revizyonu gibi talepleri Genelge tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde KaYa’ya işlenecek ve KaYa’nın 2018 Yılı Kamu Yatırım Programının güncel 

halini yansıtması temin edilecektir. 

KaYa’ya veri girişi esnasında iki önemli hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

Öncelikle, KaYa’da yer alan ödenek rakamları Bin TL olarak gösterilmekte olup; rakam girişleri de yine 

aynı şekilde Bin TL olarak yapılmalıdır (ör. 1.000.000 TL rakamı 1.000 TL, 1.487.560 TL rakamı 1.488 

TL, 1.487.450 TL rakamı 1.487 TL olarak KaYa’ya girilecektir). İkinci olarak, alt projesi olan toplu ve 

toplulaştırılmış ancak tadat edilmemiş projelerde tüm işlemler alt projeler üzerinden 

gerçekleştirilmelidir. Alt projelerde yapılmış olan revizyonlar sistem tarafından ana projeye otomatik 

olarak yansıtılacaktır.  

Aşağıdaki açıklamalarla ilgili olarak daha fazla bilgi ve destek için 

kayadestek@kalkinma.gov.tr adresine e-posta gönderilmesi gerekmektedir  

Kuruluşların KaYa’da yapması gereken işlemler, senaryolar şeklinde aşağıda anlatılmıştır : 

1. Yılı İçi Yeni Proje Teklifi 

Yıl içi yeni proje / alt proje teklifi oluşturma işlemleri “Yıl İçi İşlemler -> Yıl İçi Yeni Proje 

Teklifi” menüsü altından gerçekleştirilir. Yeni ana proje oluşturmak için “+Yıl İçi Yeni Proje Teklifi 

Oluştur”, mevcut ana projelerden birine alt proje ilave etmek için “+Yıl İçi Yeni Alt Proje Teklifi 

Oluştur” seçimleri ile işlem başlatılır. 
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Teklif aşamasında olduğu gibi projeye ilişkin ad, süre, tür, sektör, alt sektör gibi temel parametre 

girişleri bu ekrandan yapılır. 

 

Formdaki bilgiler eksiksiz doldurularak “Kaydet” butonu ile projenin ilk kaydı oluşturulur .  

Ardından gelen ekranda, veri girişinde eksiklik olması halinde kırmızı butonlu uyarılar görünecektir.  

Yer, karakteristik, proje tutarı ve ödenek bilgileri girilerek eksiklikler tamamlanır. 



 

“Proje Ödenek Bilgileri” tanımlanırken projeye ait ödeneğin temel bilgileri aşağıda gösterildiği 

şekilde girilir. 

 

 

 

Ödeneğin türü, varsa tertibi gibi bilgiler tanımlandıktan sonra projenin ödenek kaynağının 

belirlenmesi gerekir. Yıl içi projeler ya mevcut diğer projelerden ödenek aktarması ya da bir ek ödenek 

kaynağından ödenek tahsisi ile programa alınırlar. Oluşturulan proje için ek ödenek talebi yapılacaksa 

“Ek ödenek” bölmesindeki kalem simgesine, mevcut başka bir projeden ödenek aktarma ile yapılacaksa 

“Aktarma” bölmesindeki kalem simgesine basılarak bununla ilgili talep kaydı oluşturulur.  

 

 



Ek ödenek talebinde; ek ödenek kaynağı, talep tutarı, açıklama gibi bilgiler girilerek proje için 

istenen ek ödenek talebinin oluşturulması sağlanır.  

 

Aktarma talebinde; aktarma yapılacak tutarın alınacağı kaynak projenin seçilmesinin ardından 

kaynak projede tanımlı ödeneklerden birinin belirlenmesi ve aktarılacak tutarın girilmesi ile aktarma 

talebi gerçekleştirilir. 

 

 

Proje teklifi oluştuğunda proje üzerinde sayfa başında beliren “Yıl İçi Yeni Proje Teklifini 

Revizyon Cetveline Gönder” butonuna ve ardından gelen ekrandaki “Onayla” butonuna basılarak proje 

üzerindeki işlem sonlandırılıp projenin revizyon cetvelinde görüntülenmesi sağlanır. 



 

 

 

Bu proje ve varsa diğer projeler üzerinde yapılan işlemler, “Yıl İçi İşlemler->Proje Parametre 

Revizyonu” menüsü altından görüntülenebilir.  

Onaylı Revizyon Cetvellerini Al: Onaylanarak tarih ve sayı almış, resmi yazı ekinde yer alan 

revizyon cetvelleri ile kuruluş yetkisinde olan işlemlerin revizyon cetvelleri listelenir.  

Revizyon Cetvelini Al: Tüm yapılmış revizyon işlemleri ile birlikte bu projeyi de içeren 

revizyon cetveli çıktısı alınabilir. Revizyon cetveli, gerek kuruluşların yetkisinde olan işlemlerde 

kuruluşların kendi iç yazışmalarında, gerekse Kalkınma Bakanlığı onayı gerektiren işlemlerde Kalkınma 

Bakanlığına iletilecek resmi yazıların eki olarak kullanılır. 

Revizyon İşlemlerini Tamamla: Daha önce revizyon cetveli oluşturularak imzaya sunulan 

işlemler için resmi yazı nihai makam tarafından imzalanıp çıktıktan sonra tarih ve sayısı sisteme işlenir. 

Böylece bu işlemler Kalkınma Bakanlığı uzmanları tarafından görülür / işlem yapılır duruma gelmiş 

olur. Oluşturulan revizyon işlem kayıtları tarih ve sayı girilerek tamamlanana kadar kuruluş yetkisinde 

değiştirilebilir. Ancak tamamlanmış kayıtlar artık kuruluşun üzerinde değişiklik yapmasına kapatılır, 

Kalkınma Bakanlığı’nın onay sürecine geçilmiş olur. 



 

Revizyon cetvelinde PRG. ile belirtilen satırlar projenin yatırım programındaki mevcut halini, 

REV. ile belirtilen satırlar aynı projenin revizyon işlemleri sonucunda oluşacak yeni halini gösterir; 

ödenek aktarması ve ek ödenek talebi varsa bunlar da revizyon satırının sonunda bilgi olarak verilir.  

Yeni proje teklifleri ise revizyon cetvelinde YENİ olarak gösterilir. Yeni proje teklifleri kuruluşlarca 

hazırlanan cetvellerde “T018” ile başlayan geçici bir numara ile gösterilecek, söz konusu projenin 

Kalkınma Bakanlığınca onaylanması durumunda nihai proje numarası Kalkınma Bakanlığınca 

verilecektir.   

Aşağıda yer alan örnek görselde görüleceği üzere, projenin yatırım programındaki mevcut hali 

siyah renkte, revizyon hali ve yeni teklif edilen projeler ise kırmızı renkte satırlar halinde 

gösterilmektedir. Revizyon kapsamında değişiklik yapılan parametreler ise  kırmızı renkte, altı çizili ve 

kalın yazı tipiyle gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

2. Dipnot Revizyonu 

Dipnotunda “Revize fizibilite etüdü Kalkınma Bakanlığınca onaylanmadan harcama 

yapılamaz” benzeri bağlayıcı hükümleri bulunan projeler KaYa’da Kalkınma Bakanlığı tarafından yıl 

içi işlemlere kapatılmış olabilir. Böyle projeler için yıl içi işlem ya da harcama yapılabilmesini 

engelleyen kısıt ortadan kalktığında (ör. Fizibilite Etüdü veya ÇED hazır olduğunda) “Dipnot 

Revizyonu” menüsünden ilgili proje seçilerek “Dipnot Revizyonu Talep Et” butonuna basılarak projenin 

yıl içi işlemlere açılması için talep yapılabilir. KaYa üzerinden yapılan talepten sonra Kalkınma 

Bakanlığına resmi bir yazıyla talep iletilir. Yapılan talep Kalkınma Bakanlığı tarafından incelenerek 

uygun görüldüğünde dipnot kaldırılıp / düzeltilip proje yıl içi işlemlere açılır.  



 

 

3. Proje Parametre Revizyonu 

Proje parametre revizyonu menüsü mevcut projeler üzerinde yapılabilecek tüm revizyon ve ek 

ödenek işlemlerini içeren işlem menüsüdür. 

 

 

Üzerinde işlem yapılmak istenen projeye ilişkin çeşitli ifadeler kullanılarak (proje numarasının 

bir kısmı veya proje adındaki kelimeler) “Parametre Revizyonu Yapılabilecek Projeler Listesi”ne 

yazılarak seçim yapılır.  

Burada yer alan proje listesi, detay girişi tamamlanmamış projeleri içermez. KaYa’da detay 

girişi yapılması gereken toplu projeler ile toplulaştırılmış tadat edilmemiş projeler detay girişi 

tamamlanmadan yıl içi işlemlere açılmamakta, dolayısıyla bu projeler ile ilgili revizyon işlemi 

yapılamamaktadır. Bu projeler için öncelikli olarak KaYa’da detay giriş işleminin tamamlanması 

gerekir. 



 

Proje listesinde seçilen projenin türüne bağlı olarak revize edilebilecek parametreler için 

ekranda bir sekme listesi oluşur. 

 

Yapılmak istenen işlemle ilgili sekmeye gidilerek değişiklik kaydı oluşturulur. Parametrelerdeki 

her değişiklik için ayrı bir kayıt oluşturulur. Örneğin yer bilgisi “GAP İlleri” olan bir proje “Gaziantep”  

olarak değiştirilmek istenirse önce “GAP İlleri” il bilgisi silinmeli ardından “Gaziantep” için kayıt 

eklenmelidir. 

İşlem sekmeleri için basit kullanımlar aşağıdaki gibidir, oluşan işlem kayıtları “İşlemi Geri Al” 

butonu ile iptal edilebilir.  

Ad Revizyonu:  

“+Yeni Revizyon” butonuna tıklanarak proje adı değişiklik talebi oluşturulur ve kaydedilir. 

 



 

Süre Revizyonu: 

“+Yeni Revizyon” butonuna tıklanarak yalnızca bitiş yılına ilişkin revizyon talebi oluşturulur ve 

kaydedilir. 

 

 

Yer Revizyonu: 

“+Yeni Giriş” butonuna tıklanarak gerekli ekleme ve silme işlem talepleri oluşturulur ve kaydedilir. 

 

 

Karakteristik Revizyonu: 

“+Yeni Giriş” butonuna tıklanarak gerekli ekleme ve silme işlem talepleri oluşturulur ve kaydedilir. 

 



 

Maliyet Revizyonu: 

Maliyet bilgisi, ödenek dağılımı ve fiziki gerçekleşme dağılımı üzerinde gerekli revizyon talepleri 

yapılarak kaydedilir. 

 

 

Ek Ödenek İşlemi: 

Mevcut projelere ilişkin ek ödenek talepleri bu sekmeden gerçekleştirilecek olup “+Yeni Giriş” 

butonuna tıklanarak hangi ödeneğe, hangi kaynaktan, ne kadar talep edildiği kaydedilir. 

 



 

Ek ödenek kaynakları; Yedek Ödenek, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği gibi ödeneklerin yanı 

sıra Likit Karşılığı Ödenek, Önceki Yıldan Devreden Ödenek, Bağış gibi kaynaklar da olabilir. 

 

 

Projeler Arası Aktarma: 

“+Yeni Giriş” butonuna tıklanarak hedef (ödenek eklenecek proje), kaynak (ödeneği düşülecek proje) 

ve tutar bilgisi kaydedilir. 



 

 

Revizyon işlemlerine ait kayıtlar “Yıl İçi İşlemler->Proje Parametre Revizyonu” menüsünde yer 

alan ekranda izlenebilir. 

Sayfanın üstünde yapılmış işlemlerle ilgili özet bilgiler ve buradan gidilebilecek işlem özeti 

ekranlarına erişim sağlanır. 

 

Girilen İşlem Sayısı; kuruluşun düzenleme yaptığı işlem sayısını gösterir. Bu bilgi kuruluş 

tarafından düzenlenen resmi yazının henüz tarih ve sayı almadığı değişikliklerin planlandığı aşamadır. 

Burada Girilen İşlem Sayısı butonuna tıklandığında özet bir ekran ile yapılmış olan işlemlere ait bilgiler 

görüntülenir. 

 

Onay Bekleyen İşlem Sayısı; kuruluşun Kalkınma Bakanlığı onayı gerektiren işlemler için 

resmi yazı oluştuktan sonraki durumunu gösterir. Yapılan işlemler için resmi yazı tarih ve sayısı 

kesinleştiğinde “Revizyon İşlemlerini Tamamla” butonu ile daha önce revizyon cetveli oluşmuş işlemler 

için bu sayı ve tarih sisteme işlenir. Böylece bu işlemler Kalkınma Bakanlığı uzmanları tarafından 

görülür / işlem yapılır duruma gelmiş olur. Oluşturulan revizyon işlem kayıtları tarih ve sayı girilerek 



tamamlanana kadar kuruluş yetkisinde değiştirilebilir. Ancak tamamlanmış kayıtlar artık kuruluşun 

üzerinde değişiklik yapmasına kapatılır, Kalkınma Bakanlığının onay sürecine geçilmiş olur.  

Onaylanmış İşlem Sayısı; kuruluş yetkisinde olan ve resmi yazısı düzenlenmiş revizyon 

işlemleri ve Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülmüş ve programa yansıtılmış revizyon 

işlemlerine dair özet bilgileri içerir. 

Reddedilmiş İşlem Sayısı; Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülmeyerek reddedilmiş 

revizyon işlem taleplerine dair özet bilgileri içerir.  

Yapılan revizyon işlemlerinin bir resmi yazı ile kesinleştirilmesi için öncelikle bu ekranda yer 

alan “Revizyon Cetveli Al” butonu ile revizyon cetveli oluşturulur ve gerek kuruluş yetkisinde gerek 

Kalkınma Bakanlığı yetkisindeki tüm revizyon işlemleri için bu cetvel ek olarak kullanılır. 

 

 

 

Revizyon cetveli proje bazında yapılacak değişiklik tekliflerini özetler. Bu cetvelde PRG. ile 

belirtilen satırlar yatırım programında yer alan projenin güncel halini; REV. ile belirtilen satırlar aynı 

projenin revizyon işlemleri sonucunda oluşacak son halini gösterir. Ödenek aktarması ve ek ödenek 

talebi varsa bunlar da revizyon satırının sonunda bilgi olarak verilir. Yeni proje teklifleri ise bu cetvelde 

YENİ olarak gösterilir. 

Kalkınma Bakanlığına iletilecek yazı veya Bakan oluru onaylandığında, söz konusu revizyon 

talebi parametre revizyonu ana ekranında yer alan “Revizyon İşlemini Tamamla” butonu ile 

sonlandırılır. 

 

“Revizyon İşlemini Tamamla” butonu yine bir işlem özeti vererek hangi işlemlerin 

kesinleşeceğini gösterir ve kullanıcıdan resmi yazı sayı ve tarihi girmesini bekler. 



 

Kuruluştan çıkan resmi yazının tarih ve sayı girişi yapıldığında sistem çeşitli kontroller yaparak 

kuruluş yetkisinde olan işlemleri doğrudan KaYa üzerine işleyerek tamamlar, Kalkınma Bakanlığı 

yetkisinde olan işlemleri ise Kalkınma Bakanlığı ekranlarına işlem yapılmak üzere düşürür ve revizyon 

ekranı özet bilgileri bunu gösterir şekilde güncellenir. 

 

Örnek olarak; sektör içi ödenek aktarma gibi kuruluş yetkisindeki işlemler otomatik 

gerçekleşirken, sektörler arası ödenek aktarma gibi revizyon talepleri Kalkınma Bakanlığına iletilmiş 

olur. 

 

Kalkınma Bakanlığı onayını bekleyen revizyonlar üzerinde gerekli işlemler yapılarak kuruluş  

talep yazısına Kalkınma Bakanlığı tarafından cevap yazısı oluşturulur. Böylece “Onay Bekleyen İşlem 

Sayısı” erişiminde listelenen kayıtlar Kalkınma Bakanlığının uygun gördüğü şekilde programa alınmış 

olur. Bu işlemlere ait bilgiler de yine “Onaylanmış İşlem Sayısı” erişiminde listelenir. 

Revizyon işlemlerine ait geçmiş talep yazısı eklerine ulaşılmak istendiğinde, parametre 

revizyonu ekranında yer alan “Onaylı Revizyon Cetvellerini Al” butonu ile oluşturulmuş (tarih ve sayı 

verilmiş) tüm revizyon cetvellerine ilgili tarih ve sayı bilgisi ile erişilebilir. 

 

 

 



4. Projesiz Ek Ödenek 

Yatırım programında yer alan herhangi bir yatırım projesi ile ilişkisi kurulamayan 

(kamulaştırma gibi ) ek ödenek talepleri  “Yıl İçi İşlemler -> Projesiz Ek Ödenek İşlemi” menüsünden 

yapılır. Projesiz ek ödenek talebi için verilen alanlar doldurulup, kuruluş iç onay resmi yazısı tarih ve 

sayısı girilerek bu talepler Kalkınma Bakanlığına iletilir. 

 

Kalkınma Bakanlığı onayı bekleyen taleplerin durumu “Beklemede” , Kalkınma Bakanlığı 

onayı verilmiş taleplerin durumu “Onaylandı” olarak bu tablodan takip edilebilir. 

 


