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1. GİRİŞ 

1.1. Tanım 

Doküman Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi(KaYa) için mevcut modüllerin Kuruluş Admin yetkisindeki kullanıcı 

için anlatımını içermektedir. 

1.2. Kısaltma ve Terimler Sözlüğü 

Adı Açıklama 

KaYa  Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi 

 

2. GÖRSEL ARABİRİMLER 

Bu bölümde, sistemde Kuruluş Admin özelliğindeki kullanıcılara hizmet edecek ekranlar ve anlatımları yer 
almaktadır.  

2.1. Kullanıcı Giriş Ekranı 

KaYa Sistemine erişim  https://kaya.kalkinma.gov.tr  adresinden yapılmaktadır 

 

 

 

 

 

 

https://kaya.kalkinma.gov.tr/
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2.2. 2017 Yatırım Yatırım Projeleri Ekranı 

Sorumlusu olunan kuruma ait 2017 Yatırım Projelerine Erişim için yönlendirme menüsü içeren 

ekrandır. 

 

 
 

“Etüt Projeler”, “Devam Eden Projeler”, “Yeni Projeler ” ya da “Tüm Projeler” seçimleri ile alt 

gruplara ayrılmış projelere erişim sağlanabilir, “2017 Yatırım Projeleri(PDF)” ile 2017 yılı yatırım 

projeleri için kuruluşa özel yatırım kitabı formatı elde edilebilir. 

 

2.2.1. Projeler Ekranı 

Sistemdeki projelerin görüntülendiği ekrandır, projeler bu ekranda 2017 Yatırım Projeleri Ekranında 

yapılan seçime göre filtrelenerek görüntülenir. 
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Üst filtre seçimlerinden projenin bilinen bir özelliğine göre filtreleme arama ya da sıralama 

yapılabilmektedir. Proje adı seçilerek istenen projenin detay bilgilerine erişim sağlanabilmektedir. 

 

2.2.1.1. Proje Detay Ekranı 

Projeler ekranından seçilen bir proje içi projeye ait tüm bilgilerin görüntülenebileceği detay 

ekranlarıdır. 

 

 



KaYa Kullanım Kılavuzu [Kuruluş Admin Kullanıcılar] 

 
 
 

 
 6 / 16 

 

2.3. Teklif İşlemleri Ekranları  

2.3.1. 2018 Proje Teklifi Ekranı 

2018 yılı yatırım dönemi için teklif hazırlama operasyonlarının yürütüldüğü ekranlardır. Son 

yatırım kitabında yer alan projeler özelliklerine ve yapılması gereken işlemlere göre alt menülere 

dağıtılmıştır. 

 
 

2.3.1.1. Mevcut Projelerde İşlem Yap Ekranı 

2017 yılı yatırım kitabında yer alan projeler bu menü altında listelenir, bu ekranda projenin o anki 

durumuna özgü uyarı ve bilgilendirmeler yer almaktadır. 

 
 

 gibi kırmızı uyarı ile gösterilen projeler, projenin geçerli proje teklifi olmadığını 

üzerinde tamamlanması gereken eksik bilgiler bulunduğunu ifade etmektedir. 
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Proje adı seçilerek projenin detay bilgilerine bakıldığında hataya dair detaylı açıklamalar ve 

hatanın düzeltilmesini sağlayan veri giriş bölmeleri bulunmaktadır. 

 

 gibi sarı uyarı ile gösterilen projeler, projenin bitiş tarihinin geldiğini geçerli proje 

teklifi olabilmesi içi süresinin uzatılmasının, yenilenerek yeni bir proje oluşturulmasının ya 

da tamamlanarak proje portföyünden çıkarılmasının gerektiğini ifade etmektedir. 

Proje adı seçilerek projenin detay bilgilerine bakıldığında bu fonksiyonları 

gerçekleştirebilecek botunlar görülebilmektedir. 
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“Tamamla” projeyi tamamlanmış duruma getirir ve bu proje gelecek yatırım kitabı projeleri 

arasında artık listelenmez. 

“Uzat” projenin bitiş tarihinin ileri bir tarihe değiştirilmesini sağlar ve ileri tarih seçilen projeler 

artık devam eden projeler menüsü altında listelenmeye başlar. 

“Yenile” mevcut projeyi sonlandırıp, aynı bilgilerle yeni bir proje teklifi oluşturur; bu seçim her 

sene tekrar eden tek yıllık projelerin kolayca oluşturulmasına yardımcı olur. 

2.3.1.2. Yeni Proje Teklif Et Ekranı 

Son yatırım kitabında yer almayan ve 2018 yatırım kitabında yer alması planlanan yeni proje 

tekliflerinin oluşturulmasını sağlayan ekrandır, projeyi tanımlayan temel bilgilerin bu form aracılığı 

ile tanımlanması beklenir. 

 

 
Projenin temel bilgileri ile proje oluşturulduktan geçerli proje teklifi haline getirilmesi için eksik 

kalan bilgilerin tamamlanması gerekecektir. Yeni oluşan proje üzerinde eksik bilgi olduğu sürece 

Mevcut Projelerde İşlem Yap menüsü altında T018I000070 gibi sistemden otomatik atanmış bir 

teklif proje numarası ile tekrar erişilebilir durumda olacaktır. 

 

2.3.1.3. 2017 Yılı Sonunda Tamamlanması Öngörülen 
Projeleri Gör Ekranı 

Mevcut Projelerde İşlem Yap menüsü altında sarı ile gösterilen ve üzerinde Tamamla işlemi 

gerçekleştirilmiş projeler için geriye alma ekranıdır. 

 



KaYa Kullanım Kılavuzu [Kuruluş Admin Kullanıcılar] 

 
 
 

 
 9 / 16 

 

 
 

Bu ekranda seçilen projeler için “Tamamlanan Bu Projeyi Geri Yükle” butonu ile bu proje tekrar 

“Mevcut Projelerde İşlem Yap” listesine döner ve proje üstünde tekrar işlem yapılabilmesi sağlanır. 

 

 

2.3.1.4. 2018 Yılı Yatırım Projelerini Gör Ekranı 

Yapılan tüm proje teklifi işlemleri sonucunda hataları giderilmiş ve geçerli duruma ulaşmış 

projelerin erişilebileceği ekrandır, üzerinde hata ya da uyarı bulunan yani geçerli duruma gelmemiş 

projeler “Mevcut Projelerde İşlem Yap” menüsünde görünmeye devam ederler ve bu projelerdeki 

eksiklikler giderilmedikçe Proje tekliflerinin Kalkınma Bakanlığına iletilmesi operasyonu 

gerçekleştirilemeyecektir.  

Geçerli ve sağlıklı bir teklif gönderimi işleminde “Mevcut Projelerde İşlem Yap” menüsünde hiç 

proje kalmamalı, Kalkınma Bakanlığına Teklfi edilecek tüm projeler ise “2018 Yılı Yatırım 

Projelerini Gör” menüsünde yer almalıdır. 
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2.3.1.5. Tablo-1 Yatırım Teklifleri Özet Tablosu Ekranı 

Yapılan tüm proje teklifi işlemleri sonucunda hataları giderilmiş ve geçerli duruma ulaşmış projeler 

için Tablo-1 formatında oluşturulan özet rapora ulaşılan ekrandır. Bu özet tablonun Resmi yazı 

teklifinde iletilmesi gerekmektedir. 

 
 

 

2.3.1.6. 2018 Yatırım Projeleri(PDF) Ekranı 

Yapılan tüm proje teklifi işlemleri sonucunda hataları giderilmiş ve geçerli duruma ulaşmış projeler 

için kurum bazında Yatırım Kitabı formatında oluşturulan rapora ulaşılan ekrandır. Bu özet 

tablonun Resmi yazı teklifinde iletilmesi gerekmektedir. 
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2.3.2. Kamulaştırma Bilgileri Ekranı 

Projelerle ilişkili ya da ilişkisiz tüm kamulaştırma tekliflerinin girişini sağlayan ekrandır.  Bu ekran 

üç ayrı bölüm ile bu bilgilerin toplanmasını sağlamaktadır. 
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Yatırım projeleri ile ilişkilendirilen kamulaştırma bilgileri: Herhangi bir projeye 064 

kamulaştırma tertibinden ödenek tanımlaması yapıldı ise bu proje için toplam kamulaştırma 

değerlerinin girişinin bu kısımdan yapılması gerekmektedir. 

Alternatif finans yöntemleri ile gerçekleştirilen projeler (KÖİ Projeleri vb.): Alternatif finans 

yöntemleri ile gerçekleştirilen projeler için gerekli olan kamulaştırma bilgilerinin girişinin bu 

kısımdan yapılması gerekmektedir. 

Herhangi bir proje ile ilişkisi kurulamayan kamulaştırma bilgileri: Herhangi bir proje ile 

ilişkisi kurulamayan kamulaştırma bilgilerinin girişinin bu kısımdan yapılması gerekmektedir. 

 

yeni giriş butonu kullanılarak yeni kayıtlar oluşturulabilir, daha önce tanımlanmış 

kamulaştırma bilgileri düzenlenebilir ya da silinebilir. 

2.3.3. Yatırım Teklif Tavanları Ekranı  

Proje teklifleri ile oluşan gelecek dönem kuruluş/sektör tavanlarının Kalkınma Bakanlığı tarafından 

açıklanmış olan taslak tavanlar ile karşılaştırmasının görülebildiği ekrandır. 

 

2.3.4. Teklifi Sonuçlandır Ekranı 

Oluşturulan proje tekliflerinin dört adımda kontrol edilerek Kalkınma Bakanlığına iletilmesini 

sağlayan ekranlardır.  
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2.3.4.1. Proje Kontrolü Sekmesi 

Bu sekmede projelerin iç tutarlılığı ve geçerli bir proje için zorunlu alanlar kontrol edilerek “Hatalı” 

olarak hiç proje kalmaması ve tamamlanacak olarak belirtilmiş tüm projeler için yeni yatırım 

döneminde ne yapılacakları konusunda karar verilmiş olması beklenmektedir. Hatalı ya da 

tamamlanması öngörülen proje bulunduğu sürece bu sekmedeki uyarılar devam edecek son 

sekmedeki Kalkınma Bakanlığına gönderme butonu görüntülenemeyecektir.  

 
 

2.3.4.2. Tavan Kontrolü Sekmesi 

Yapılacak proje tekliflerinin sistemde tanımlı tavan miktarlarını aşmaması gerekmektedir, tavanı aşan 

ihtiyaç belirtimlerini ödenek tanımlama sayfalarında yer alan Ek Talep kutularını doldurarak 

belirtebilirsiniz. Bu sekmede tavanı aşan toplam bulunduğu sürece bu sekmedeki uyarılar devam 

edecek son sekmedeki Kalkınma Bakanlığına gönderme butonu görüntülenemeyecektir.  
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2.3.4.3. Proje Kilitleme Sekmesi 

Kuruluş admin yetkili kullanıcının kuruluş teklif veri girişlerini kilitleyip tekrar açabileceği 

ekrandır. Kuruluş için kilitleme yapılmadığı sürece bu son sekmedeki Kalkınma Bakanlığına 

gönderme butonu görüntülenemeyecektir. 

 
 

2.3.4.4. Proje Gönderme Sekmesi 

Proje tekliflerinin kalkınma bakanlığına iletilmesini sağlayan sekmedir. Önceki sekmelerdeki 

operasyonlar tamamlanmadığı sürece hata özetleri görüntülenmeye devam edecek, Kalkınma 

Bakanlığına gönderme butonu görüntülenemeyecektir. 
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Projeler üzerindeki tüm sorunlar giderildiğinde butonu görünür hale gelir, bu buton ile Kalkınma 

Bakanlığına teklifler iletildikten sonra proje teklifleri için veri girişi sona ermiş olur, yeniden veri 

girişi yapılmak istenirse ilgili alt sektörün(lerin) Kalkınma Uzmanın proje kilidini kaldırması ile 

veri girişi ve teklif gönderme işlemleri tekrarlanabilmektedir. 

 

 

2.4. Revize İşlemleri Ekranları 

2018 yılı itibari ile kullanıma açılacaktır. 

2.5. Harcama İşlemleri Ekranları 

2018 yılı itibari ile kullanıma açılacaktır. 

2.6. Raporlar Ekranları 

2018 yılı itibari ile kullanıma açılacaktır. 

2.7. Ayarlar Ekranları 

2.7.1. Kullanıcılar Ekranı 

Sağ üst köşede yer alan küçük menüden “Kullanıcılar” seçimi yapılarak da bu sayfaya erişim 
sağlanabilir. 

 
Sorumlusu olunan kurum adına sistemde işlem yapabilecek kullanıcılar için kullanıcı tanımlama ve 
yetkilendirme ekranıdır. 
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Ekranda sistemde hali hazırda tanımlı kullanıcılar listelenmektedir. Üst fitre seçimlerinden belirli 

nitelikleri bilinen kullanıcılar için çeşitli aramalar yapılarak kolay erişime imkan sağlanmıştır. 

Tanımlı kullanıcılar listesinden herhangi bir kullanıcı  butonu kullanılarak silinebilir,  

butonu kullanılarak üzerinde değişiklik yapılabilir. 

Yeni kullanıcı eklemek için sağ üst köşedeki  işareti kullanılmalıdır. 

 

 
Kullanıcı oluşturulurken kullanıcıya şifre tanımı yapılmamaktadır, tanımlanan e-mail bilgisi ile 

sistem kullanıcıya şifre oluşturma maili göndermekte, kullanıcı bu maildeki link aracılığı ile sisteme 

bağlanarak kendi şifresini belirlemektedir, yine şifremi unuttum işlemi de giriş sayfasındaki link ile 

kullanıcının e-mail adresi kullanılarak sistem tarafından otomatik gerçekleşmektedir.  


