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Güncellemeler

İlYatırım Takip Sisteminde gelen talepler üzerine belirli aralıklarla güncelleme yapılmakta,

bu günce|lemelerle sistem daha yararlı ve kullanışlı hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu

kapsamda sistemde yapılan güncelleme ve ilerlemeler aşağıda belirtilmiştir.

1- Valilik Makamına sunulan raporlar|a sistemdeki veriler arasında tutarsızlık olmaması
için toplantı öncesi dış ku|lanıcıları pasife alma mekanizması geliştirilmiştir.

2- İl Koordinasyon Kurulu Toplantı tutanaklarının sisteme yüklenmesi için modül
oluşturulmuştur.

3- Proje sahibi bakanlık kısmına Cumhurbaşkanlığı tanımlanmıştır.
4- Proje künye bilgilerine "İller Bankası Kredisi/Desteği Kullanılmıştır." alanı açılmıştır.
5- Sistemdeki güncellemelerle ilgili kullanıcıları bilgilendirmek için Duyurular Sayfası

oluşturulmuştur.
6- Projelerin haritada konumunun belirlenmesiyle ilgili yaşanan sorun iç kul|anıcılar için

giderilmiş olup, dış kullanıcılara yönelik çalışmalar devam etmektedir.
7- Dış kullanıcılar tarafından girilen verilerin onay mekanizmasından geçtikten sonra

rapora yansıtılması çalışmasında son aşamaya gelinmiştir.

Sistemde yapılan inceleme|erde tespit edilen hatalarla ilgili çözüm önerileri ve yapılması
gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

L- Rapor ekranında 2O2O harcama yılına göre filtreleme yapıldığında pasife alınan
projeler olduğu tespit edilmiştir. Cari yıl içinde tasfiye edilen ve biten projelerin pasife
alma işlemi izleyen yılın Ocak toplantısında görüşüldükten sonra
gerçekleştirilecektir.Bu hataların olduğu projelerin tespit edilerekaktif/pasif
durumunun güncellenmesi gerekmektedir.

2- 2OI9 yılında biten projelere 2020/L dönem kaydı yapıldığı ve bu durumun
raporlamada hataya sebep olduğu tespit edilmiştir. Bu sorunu çözmek için proje bitiş
tarih lerinin güncellenmesi gerekmektedir.

3- Projelere ilişkin finans bilgileri doldurulurken önce proje tutarı, öncekiyıllar harcaması
ve yılı ödeneği kısmı güncellenecek sonra ilgili dönem kaydı yapılacaktır.

4- Finans bilgileri bölümünde dönem harcamasının yılıödeneğinden, toplam harcamanın
proje tutarından büyük olmaması gibi kısıtlar çalışnıaktadır. Harcama|arın bu kısıtlara
uymaması durumunda proje tutarından başlayarak yılı ödeneği kısırnlarıncja
güncel|eme yapılmalı, bu hususta yatırımcı kuruluşlar uyarılmalıdır.

5- Ortak dış kullanıcılar pasife alınırken diğer illere veri girişini engellememek adına
kullanıcıyı sadece kendi i|iniz için pasife almanız gerekmektedir.

İLYAS'ın daha kullanışlı hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup dış
kullanıcıların bu konularda bilgilendirilerek proje kayıtlarının yukarıda belirtilenlere göre
yapılması.


