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SUNUŞ 

 

 

 

 

Kamu malî yönetimimizde köklü reformlar yapan 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu” ile yönetim sorumluluğu ilkesi, raporlama, uluslararası standartlara uyum gibi temel 

konular ile kamu kaynaklarının kullanılmasında stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, 

şeffaflık ve malî saydamlık gibi yeni kavramlar ön plana çıkmıştır.  

5018 Sayılı Kanun’un 41 inci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, 

2017 yılından bu yana Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır. 2019 

yılına ait olmak üzere hazırlanan bu faaliyet raporunun birinci bölümünde misyon, vizyon, yetki, 

görev ve sorumluluklar ile Başkanlığımıza ilişkin bilgilere yer verilmiş, izleyen bölümlerde ise 

birimimizin amaç ve hedefleri, 2019 yılına ait faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır. Kurumsal kabiliyet ve kapasiteye ilişkin kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra 

son bölümde de öneri ve tedbirlere değinilmiştir. 

Bu amaçla, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız birim faaliyet raporu 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından 

düzenlenen Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince 

hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

        Tülay DİNÇOĞLU  

      Strateji Geliştirme Daire Başkanı 
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I. GENEL BİLGİLER 

 

A. Misyon ve Vizyon 

Misyonumuz; 

            Mali kaynakların etkin kullanımı ve planlaması ile ilgili olarak, mevcut teknolojiyle en iyi 

şekilde bütünleşmiş, iş heyecanını ve gülümsemeyi unutmayan, üzerine düşen görev ve 

sorumluluklardan hiçbir zaman yılmayan, eşit hizmet prensibini kendisine örnek model edinmiş 

çağdaş bir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olmaktır. 

Vizyonumuz; 

           Mali hizmet odaklı yapısıyla performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, tutarlılık ve 

saydamlık ilkeleriyle paydaşları bilgilendirme ve hesap verebilme süreçlerinin etkinliğini sağlamak, 

mali karar ve kontrolü mevzuata uygun olarak gerçekleştirmektir. 

 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Birimin kuruluş kanunu veya ilgili mevzuatında sayılan yetki, görev ve sorumluluklarına yer 

verilecek. 

 

1.Yetki:   

1.01.Başkanlığa ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için 

karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi, 

1.02.Görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni 

tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisi, 

1.03.Başkanlığa bağlı personele yarım güne kadar mazeret izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını 

tespit etme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekretere önerilerde 

bulunma yetkisi, 

1.04.İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekretere önerilerde 

bulunma yetkisi, 

1.05.Sicil amiri olarak personeline sicil verme ve disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarını 

önerme yetkisi. 

 
2.Görev:  

2.01.Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde 

idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli 

çalışmaları yapmak. 

2.02.İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda 

verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

2.03.İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, 

analiz etmek ve yorumlamak. 

2.04.İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi 

kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel 

araştırmalar yapmak. 



 

4 

 

2.05.Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. 

2.06.İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. 

2.07.İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının 

konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

2.08.İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans 

programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve 

değerlendirmek. 

2.09.Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı 

hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini 

sağlamak. 

2.10.Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek 

ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

2.11.İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve 

tahsil işlemlerini yürütmek. 

2.12.Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. 

2.13.Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet 

raporunu hazırlamak. 

2.14.İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini 

düzenlemek. 

2.15.İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve 

yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

2.16.İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak. 

2.17.Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

2.18.Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

2.19.İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak 

için gerekli hazırlıkları yapmak. 

2.20.Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

3.Sorumluluk:  

3.01.Kendisine verilen görevlerin Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname ve bunlara bağlı 

çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine 

getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve doğru olarak kullanılmasından Genel Sekretere ve Rektöre 

karşı sorumludur. 
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C. Birime İlişkin Bilgiler 

  

     

1. Fiziksel Yapı 

 
 Birimin kullanımında olan hizmet binası, taşıt aracı, iş makineleri, telefon, faks, bilgisayar, 

yazıcı vb. varlıklara ilişkin faaliyet dönemi bilgilerine ve fiziki kaynakların elde edilmesi ve kullanımı 

hususunda izlenen politikalara yer verilir. Fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler tablolaştırılarak rapora 

eklenir.  

 

1.01. Taşınmazlar 

 

Tablo 1.01.1: Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı (Birim Bazında) 
 

YIL 
Hizmet alanı (m²) 

Toplam Kapalı Alan (m²) 

İdari Büro Arşiv Diğer 

2019 

1   22,61 

2019 
1   22,05 

2019 
1   19,04 

2019 
1   22,40 

2019 
1   22,61 

2019 
1   22,40 

2019 
1   19,04 

TOPLAM 
7   150,15 

 

1.04.  Hizmet Alanları 

 

1.04.1: Hizmet Alanları 

 

  Tablo 1.04.1.1: Hizmet Alanları 

Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 

Akademik Personel Hizmet Alanları    

İdari Personel Hizmet Alanları 
7 150,15 5 

TOPLAM 
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1.05. Özel İşletmelere / Kişilere Kiraya Verilen İşyerleri 

 

1.05.1: Özel İşletmelere Kiraya Verilen Alanların Yıllara Göre Dağılımı 

 

Tablo 1.05.1.1: Özel İşletmelere / Kişilere Kiraya Verilen İşyerleri 
 

Türü 
2019 

Adet Alan (m2) 

Banka ATM 1 6 

Kargomat Ünitesi 1 4 

Santral Binası Jeneratör Alanı 1 30 

TOPLAM 3 40 

 

 

 

2 . Örgütsel Yapısı 

 
 

 
 

 

 

 

3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları 

 
3.1. Teknolojik Kaynaklar 

 

Ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımıyla bilgi toplumuna 

dönüşüm süreci hızla artmaktadır. Bu anlamda Daire Başkanlığı olarak bilişim sistemindeki 

gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Yürütülen faaliyetler için gerekli bilgi kaynaklarına, mevzuata 

(resmi gazete vb.) ve duyurulara rahatlıkla ulaşılabilmekte ve bu gelişmeleri 

http://strateji.bakircay.edu.tr/ adresinden birimlere duyurmaktayız. Üniversitemizin bilişim 

 
Strateji Geliştirme 

 Daire Başkanı 

İç Kontrol ve Ön Mali 
Kontrol  

Şube Müdürü 

Muhasebe Kesin Hesap 
ve Raporlama 
 Şube Müdürü 

Stratejik Planlama 
Bütçe ve Performans 

Şube Müdürü 

Muhasebe Kesin Hesap 
ve Raporlama 

Servisi 
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faaliyetlerinin ana kaynağı olan (www.bakircay.edu.tr) internet sitesinde mali bilgiler içeren (faaliyet 

raporları, yıllık yatırım izleme ve değerlendirme ile üçer aylık yatırım uygulama raporları, kurumsal 

mali durum ve beklentiler raporu vb.) raporların Üniversitemiz birimlerine ve kamuoyuna duyurulması 

da sağlanmaktadır. Daire Başkanlığımızca e-devlet kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından sağlanan ve aşağıda belirtilen sistemlerden de faydalanılmaktadır. 

BKMYS : Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Sistemi 

MYS   : Mali Yönetim Sistemi 

KYS   : Kimlik Yönetim Sistemi 

KBS   : Kamu Bilgi Sistemi 

Say2000i : Eski muhasebe sistemi 2017 ve öncesi tüm verilerin hala kullanıldığı sistem                    

ENTAS : Elektronik Nakit Talep Sistemi 

E-BÜTÇE : Elektronik Bütçe Sistemi 

E-SGK  : Elektronik Sosyal Güvenlik Kurumu 

E-BEYANNAME: Elektronik Beyanname  

İKİS   : İl Koordinasyon İzleme Sistemi (Yatırımlar) 

TATBİS : Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sitemi 

KA-YA : Kamu Yatırımları Sistemi 

TKYS  : Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi 

TÜİK   : Türkiye İstatistik Kurumu AR-GE Takip Sistemi 

 

 

4. İnsan Kaynakları 

 

2019 yılında, daire başkanlığımız faaliyetlerini sürdüren idari personelimize ilişkin sayı ve 

niteliklere ait bilgiler aşağıda tablolarda detaylı olarak gösterilmiştir. 

 

4.1. İdari Personel 

4.1.1. İdari Personelin Kadroların Doluluk Oranına Göre Dağılımı 

 

İdari Personelin Kadroların Doluluk Oranına Göre Dağılımı 

 Dolu Boş Toplam 

Genel İdari Hizmetler 3 24 27 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı    

Teknik Hizmetleri Sınıfı    

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı    

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.    

Din Hizmetleri Sınıfı    

Yardımcı Hizmetli    

Toplam 3 24 27 
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  4.1.2. İdari Personelin Eğitim Durumu  

İdari Personelin Eğitim Durumu 

 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. 

Kişi Sayısı    3  

Yüzde    %100  

 

 

4.1.3. İdari Personelin Hizmet Süreleri 

İdari Personelin Hizmet Süresi 

 1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 - Üzeri 

Kişi Sayısı     2 1 

Yüzde      %66 %34 

 

4.1.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 

Kişi Sayısı     3  

Yüzde     %100  

 

 

5.  Sunulan Hizmetler 

 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci 

maddesi “Strateji geliştirme birimleri, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen 

bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. 

Bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve 

görevleri çerçevesinde, strateji geliştirme birimleri tarafından oluşturulur ve izlenir. Harcama 

birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda strateji geliştirme birimleri 

tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir.      

 

Malî konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili 

idarelerin görüşü de alınarak, strateji geliştirme birimleri tarafından uygulamaya açıklık getirici ve 

yönlendirici yazılı bilgilendirme yapılabilir.” hükmü gereği Başkanlığımız bu yükümlülüğünü 

layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, 2019 yılında Başkanlığımızdan birçok konuda 

görüş istenmiştir. 

 

 Başkanlığımız görev, yetki ve sorumlulukları alanına giren konularda Üniversite yönetimine 

veya ilgili harcama yetkililerine gerekli desteği sağlamıştır. Özellikle sürekli değişen SGK 

mevzuatının uygulanması, ihale ve diğer satın alma uygulamaları, bütçe gelir ve giderleri, taşınır kayıt 

ve işlemleri gibi konularda harcama birimlerine sözlü ve yazılı bilgilendirme yapılarak uygulamaya 

açıklık getirici ve yönlendirici danışmanlık desteği verilmiştir. 

 

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

 

 Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, kayıtların doğru ve tam olarak tutulmasını, mali 

bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini amaçlayan iç kontrol sisteminin 

Üniversitemizde oluşturulmasına yönelik çalışmalar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 

yürütülmüştür.  
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II.AMAÇ VE HEDEFLER 

 
A.BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ  

 

-Başkanlığımızın ana stratejileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

-Birim kapasitesinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi 

-Üniversitemiz faaliyetlerinin yerine getirilmesinde Başkanlığımızın önemine yönelik farkındalığın 

sağlanması.  

-Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması.  

-Görevin gerektirdiği normlar çerçevesinde davranılması. 

-Hizmet kalitesinin arttırılması. 

-Değişikliklerin takip edilmesi.  

-Yapılan iş ve işlemlerin bilincinde olunması.  

-Çalışmaların belli bir disiplin içerisinde yürütülmesi. 

-Etik kuralların bilinmesi ve uygulanması.  

-Üniversitemizin yararına yönelik her türlü tutum ve davranış içerisinde örnek bir Başkanlık olunması. 

-Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması  

-Kıt kaynakların daha öncelikli ihtiyaçlara tahsisinin sağlanması.  

-Kaynaklarımızın rasyonel kullanılmasının sağlanması.  

-Mali mevzuatlara uygun olmayan iş ve işlemlerin önlenmesi.  

-Belirlenmiş kural ve standartlara uyulması.  

-Adil ve dürüst bir görev anlayışının benimsenmesi.  

-İşlemlerin gerçekleştirilmesinde çözüm odaklı hareket edilmesi.  

-Mevcut kaynakların en yüksek düzeyde hizmet çıktısı için kullanılması. 

-Mali saydamlığın sağlanması ve etkin raporlama 

-Yetki ve sorumlulukların kullanılmasında ilgili mercilere karşı hesap verebilir olunması. 

-Faaliyetler ile ilgili bilgilerin açık ve anlaşılır biçimde kamuoyuyla paylaşılması olması.  

-Mali bilgilerin güvenilir olması ve ilgili raporların zamanında kamuoyuna duyurulması. 

-Ölçme, değerlendirme sisteminin geliştirilmesi  

-Amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi. 

-Yapılan hizmetlerin hedeflenen sonuçlarla ne ölçüde uyumlu olduğunun izlenmesi.    

-Sonuçların gözden geçirilmesine ve değerlendirilmesine yönelik mekanizmanın oluşturulması. 

-Belirlenen hedeflere ulaşma sonucunun takip edilmesi ve raporlanması. 

-İzleme ve değerlendirme süreci faaliyetlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi. 

-İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve paydaşlarla bilgi alışverişi yapılması  

-Performansa yönelik ödüllendirme sisteminin yaygınlaştırılması. 

-Çalışanlarımızın niteliğini daha da arttıracak faaliyetlerin yürütülmesi.  

-İşe yönelik becerilerin geliştirilmesi. 

-Hizmet içi eğitime önem verilmesi ve olanak tanınması. 

-Uygulamalar ve mevzuatlar konusunda harcama birimlerine bilgi aktarımına devam edilmesi. 

-Başkanlığımız web sayfasında yayınlanan bilgi ve duyuruların güncelliğinin sağlanması. 

-Bilgi ve deneyimlerin paylaşılması. 

 

 

 B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 

 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının temel politika ve önceliğine konu olan hususlar; 

İdarenin orta ve uzun vadeli strateji, politika, amaç, bütçe ve ödenek işlemlerini koordine etmek, 

performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, toplanan bilgi ve verileri analiz edip yorumlamak, gelir ve 

alacaklara ait takip, tahsil ve muhasebe işlemlerini yürütmek, idarenin faaliyet, yıllık yatırımların 

değerlendirmek, kesin hesap ve diğer raporlarını hazırlamak, ön mali ve iç kontrol sistemlerinin 

faaliyetlerini sürdürmek, eylem planlarını hazırlamaktır. 
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 

 
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca bu 

bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir.  

 

A. Mali Bilgileri 

 
A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları 

 

Tablo A.1.1.1: Bütçe Giderleri  
 

Kurumsal 

Sınıflandırma 
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39 12 00 01 01 3 2 00 2 01 1 23.000 234.600  257.600 257.142,61 457,39 %99 

39 12 00 01 01 3 2 00 2 02 1 10.000 37.000  47.000 46.344,30 655,70 %98 

39 13 00 01 01 3 2 00 2 03 3 8.000   8.000 6.296,99 1.703,01 %78 

TOPLAM 41.000   312.600 309.783,90 2.816,10  

 
 
 Tablo A.1.1.2: Bütçe Ödenek Ve Harcamalar 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ek. 

Kod 
Ekonomik Kod Açıklama 

2019 YILI 

KBÖ Harcama 

01.  Personel Giderleri 23.000 257.142,61 

02.  
Sosyal Güv. Kurumlarına 

Dev.Primi Giderleri 
10.000   46.344,30 

03.  Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000 
           

8.000,00 

06.  Sermaye Giderleri   

TOPLAM 41.000 309.783,90 
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Tablo A.1.1.3 Fonksiyonel Düzeyde Bütçe Giderleri 
 

Fonksiyon Kodu Açıklama 

 

2019 Yılı Harcama 

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 309.783,90 

03 
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK 

HİZMETLERİ 
 

08 
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN 

HİZMETLERİ 
 

09 EĞİTİM HİZMETLERİ  

TOPLAM 309.783,90 

 
Tablo A.1.1.4: Personel Giderleri 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekonomik Kod / Açıklama 2019 Yılı 

01. PERSONEL GİDERLERİ 
257.142,61 

1. MEMURLAR  
257.142,61 

Temel Maaş 
  97.372,01 

Zamlar ve Tazminatlar 
150.012,01 

Ödenekler 
 

Sosyal Haklar 
 9.758,59 

Ek Çalışma Karşılıkları 
 

Diğer Personel Giderleri 
 

2. SÖZLEŞMELİ PERSONEL   

Ücretler 
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Tablo A.1.1.5: Mal ve Hizmet Alım Giderler 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ekonomik Kod / Açıklama 

 
2019 Yılı 

 

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ  

6.296,99 

 

2. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIMLARI  

Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları  

Su Alımları  

Temizlik Malzemesi Alımları  

Baskı Cilt Giderleri  

Diğer Yayın Alımları  

Yakacak Alımları  

Elektrik Alımları  

Giyim Kuşam Alımları  

Özel Malzeme Alımları  

Spor Malzemesi Alımları  

Laboratuar Malzemesi Alımları  

Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları  

3. YOLLUKLAR  

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 6.296,99 

Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları  

Yurtdışı Geçici Görev Yollukları  

5. HİZMET ALIMLARI   

Haberleşme Giderleri  

Kiralar  

Yurtdışı Staj Öğrenim Giderleri  

7. MENKUL MAL, GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAK. VE ONR. GİDE.   

Menkul Mal Alım Giderleri  

Bakım ve Onarım Giderleri  
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Tablo A.1.1.6 : Sermaye Giderleri  
   

EKONOMİK KOD / AÇIKLAMA 2019 Yılı 

 

06.1. MAMUL MAL ALIMLARI 
0 

06.5. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ  
0 

06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 

  

Tablo A.1.1.7: Taşınır İşlemler Tablosu 

 
 

Hesap Hesap Adı Borç (TL) 
Alacak 

(TL) 
Borç Kalan 

(TL) 

Alacak 
Kalan 

(TL) 

150.01.01 Yazı Araçları 109,19 109,19   

150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm 1,18 1,18   

150.01.03 Kağıt Ürünler 939,30 939,30   

150.01.04 Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri 3.964,80 3.964,80   

150.01.05 Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar 15,69 15,69   

150.01.07 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri 1.055,86 1.055,86   

150.01.08 Bilişim Malzemeleri 23,60 23,60   

150.02.01 Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları 18.88 18,88   

150.02.02 Servis ve Saklama Kapları 19,94 19,94   

150.99.01 Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar 101,14 101,14   

253.03.02 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 939,28  939,28  

255.01.02 Temsil ve Tören Demirbaşları 635,94  635,94  

255.02.01 Bilgisayarlar ve Sunucular 39.885,58 3.304,00 36.581,58  

255.02.02 Bilgisayar Çevre Birimleri  6.524,75  6.524,75  

255.02.05 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 3.819,73  3.819,73  

255.02.99 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri 2.041,73  2.041,73  

255.03.01 Büro Mobilyaları 4.498,54  4.498,54  

255.03.02 
Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı 
Mobilyalar 2.463,47  2.463,67  

      

255.10.02 Kontrol ve Güvenlik Tedbir Amaçlı Demirbaşlar 5.511,66  5.511,66  
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Tablo A.1.1.8 : Mal ve Hizmet  Giderleri Tablosu 
 

Hesap Hesap Adı Borç (TL) Alacak (TL) 
Borç Kalan 

(TL) 
Alacak 

Kalan (TL) 

830.01.01.01.01 Temel Maaşlar 21.607,15 21.607,15   

830.01.01.01.02 Taban Aylığı 75.764,86 75.764,86   

830.01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar 150.012,01 150.012,01   

830.01.01.04.01 Sosyal Haklar 9.758,59 9.758,59   

830.02.01.06.01 
Sosyal Güvenlik Primi 
Ödemeleri 28.981,95 28.981,95   

830.02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri 17.362,35 17.362,35   

830.03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 6.296,99 6.296,99   
 

A.1.2 – Bütçe Gelirleri  

 

2019 YILI GELİRLERİ 
 

600.03.01.01.01 ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ 750,00 

600.03.01.02.34 TEZLİ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ 2.064,00 

600.03.01.02.36 SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ 52.455,00 

600.03.01.02.99 DİĞER HİZMET GELİRLERİ 181.463,73 

600.03.06.01.99 DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ 136.250,00 

600.04.02.01.01 HAZİNE YARDIMI 12.685.000,00 

600.04.02.01.01 HAZİNE YARDIMI 19.957.000,00 

600.05.01.09.01 KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLER 36,73 

600.05.01.09.03 MEVDUAT FAİZLERİ 2.580.576,15 

600.05.03.02.99 DİĞER İDARİ PARA CEZALARI 26.540,37 

600.05.03.09.99 DİĞER PARA CEZALARI 5.114,67 

600.05.09.01.01 İRAD KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR 22.572,00 

600.05.09.01.06 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 42.005,55 

600.05.09.01.19 ÖĞRENCİ KATKI PAYI TELAFİ GELİRLERİ 131.248,50 

600.05.09.01.99 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 171.010,83 
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A.2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar  

 
 Ekonomik sınıflandırma açısından Daire Başkanlığımızın 2019 yılı bütçesinde yer alan 

ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri şöyledir: 

01 Personel Giderleri için bütçede 23.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenekten yıl içinde 

234.600 TL ödenek eklenmiş ve yılsonu ödeneği 257.600,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılsonu 

ödeneğinin 257.142,61 TL’si harcanmıştır. 

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için bütçede 10.000,00 TL ödenek tahsis 

edilmiş olup, bu ödenekten yıl içinde 37.000,00 TL ödenek eklenmiştir, yılsonu ödeneği 47.000,00 TL 

olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri olarak 46.344,30 TL 

harcanmıştır.  

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri için bütçede ödenek tahsis edilmemiş olup, bu ödenekten yıl içinde 

8.000,00 TL ödenek eklenmiş olup yılsonu ödeneği 8.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin 

6.296,99 TL’si harcanmıştır.  

   

A.3. Mali Denetim Sonuçları  

 
 Üniversitemiz bünyesindeki tüm harcama birimlerinin 2019 mali yılı içerisinde göstermiş 

oldukları faaliyet ve harcamalar, Başkanlığımızca ilgili mevzuatlar çerçevesinde incelenerek işleme 

konulmaktadır. 

 

 

B. Performans Bilgileri 

 
B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri  

 
B.1.1 Faaliyet Bilgileri  

 

 

FAALİYET TÜRÜ 

 

SAYISI 

Sempozyum ve Kongre  

Konferans  

Panel  

Seminer  

Açık Oturum  

Söyleşi  

Tiyatro   

Konser  

Sergi  

Turnuva  

Teknik Gezi  

Eğitim Semineri 2 

 

 
B.1.1- Bütçe ve Performans Birimi Faaliyetleri 

 

B.1.1.1- Üniversitenin 2019-2021 Dönemi Bütçesinin Hazırlanması ve Uygulanması  

 

B.1.1.2- Bütçe Hazırlama Süreci  

 

2019 yılında bütçe hazırlama ile ilgili yasal sürecin başlamasıyla, orta vadeli program, orta 

vadeli mali plan, bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve eki yatırım 
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programı hazırlama rehberinde belirtilen genel ilkeler, standartlar, hesaplama yöntemleri, bunlara 

ilişkin olarak kullanılacak cetveller, tablolar, diğer bilgi ve açıklamalar doğrultusunda bütçe hazırlama 

çalışmaları yapılmıştır. 

Bu süreçte harcama birimlerine bütçe çağrısı yapılmış ve bütçe tekliflerini hazırlamaları 

istenilmiştir. Birimler hazırlamış oldukları bütçe teklifleriyle birlikte Daire Başkanlığımıza gelerek 

gerekli savunmaları yapmışlardır. Ardından birimlerden gelen teklifler değerlendirilerek bütçe çağrısı 

ve bütçe hazırlama rehberi doğrultusunda birimlerin tekliflerine son şekli verilmiş ve bu teklifler e-

bütçe sistemine girilmiştir. Girilen veriler Daire Başkanlığımızca kontrol edilerek hatalar 

düzeltilmiştir. Detay düzeyde bütçe hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra kurumsal düzeye 

geçilmiş ve kurumsal düzeye uygun olarak veriler e-bütçe sistemine girilmiştir. 

Buna göre Üniversitemiz 2019-2021 yıllarını kapsayan bütçe teklifleri tek bir kurumsal kod 

altında kurumsal sınıflandırmanın III ve IV üncü düzeyinde (00.01 Üst yönetim, idari ve akademik 

birimler) hazırlanıp e-bütçe sistemine girilerek Maliye Bakanlığına gönderilmiş, aynı dönemde yatırım 

bütçesi de hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Daha sonra Maliye Bakanlığı ve 

Kalkınma Bakanlığına bütçe uzmanları ile Üniversitenin yetkilileri arasında yapılan görüşmeler 

sonucunda gelir ve gider tekliflerimize son şekli verilmiş ve onay aşamasına gelinmiştir. 

 

 

 

 

B.1.1.3- Torba Bütçede Yer Alan Ödeneklerin Birimlere Dağıtılması 

 

 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Yüksek 

Öğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Yönetim Bütçe Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre 

harcama birimlerinin bütçe teklifleri esas alınarak üst yönetici onayıyla birimlere ödenek dağılım 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 

B.1.1.4- Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması ve Vize Edilmesi 

 

1 Sıra No’lu 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve 

esaslara göre ve harcama birimlerinden gelen teklifler doğrultusunda Ayrıntılı Finansman Programı 

hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiş, Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda AFP vize 

edilmiştir. 

 

B.1.1.5- Ödeneklerin Serbest Bırakılması 

 

 AFP’ ye uygun olarak üçer aylık dilimler halinde ve öz gelirlerin elde edilmesine bağlı olarak 

ödeneklerin serbest bırakılması işlemleri yapılmıştır. Söz konusu işlemlerle ilgili bilgiler aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

 

 

B.1.1.6- Ödenek Aktarma İşlemleri  

 

Harcama birimlerinin talebi üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 

Başkanlığımızca yetki dâhilinde aktarma işlemleri yapılmış, ayrıca Maliye Bakanlığınca da kurum içi 

ve yedek ödeneklerden ödenek aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 

B.1.1.7- Ödenek Ekleme İşlemleri  

 

2019 yılında ihtiyaca göre ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, likit karşılığı ödenek 

kaydı ile şartlı bağış ve yardım ödenek kaydı işlemleri Başkanlığımızca yapılmıştır. Ayrıca kurumun 

talebi üzerine cari giderler için Maliye Bakanlığı, sermaye giderleri için ise Kalkınma Bakanlığının da 

uygun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca ödenek ekleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
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Bütçe uygulama sürecinin ana unsurlarını oluşturan serbest bırakma, ödenek ekleme ve 

ödenek aktarma gibi bütçe işlemleri, 5018 sayılı Kanunun 20. ve 35. maddeleri, 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14. maddesi ile 4 Sıra No’lu 2019 

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda ve e-bütçe 

sistemi üzerinden yapılmış, muhasebe sisteminden de gerekli onay işlemleri gerçekleştirilerek bu süreç 

tamamlanmıştır. Yıllar itibariyle yapılan ödenek ekleme işlemleri ve finansman fazlasından bütçe 

tertibi itibariyle yapılan ekleme işlemleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

 

B.1.1.8- Öz Gelirlerin Takibi ve Ödeneğe Bağlanması 

 

2019 yılında kurumumuzun elde ettiği; örgün öğretim, II. öğretim, doktora, yüksek lisans harç 

gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, lojman, kantin ve 

kafeterya kira gelirleri, sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri gibi öz gelirler aylık olarak birimimizce 

takip edilmiş, harcama yetkililerinin talepleri ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bütçe 

tertiplerine ödenek kaydı yapılmıştır. Ayrıca 2017 yılında ihtiyaca göre ve ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde, gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

B.1.2- Performans Programının Hazırlanması  

 

5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince, bütçe sürecine paralel olarak teklif, tasarı ve 

nihai olmak üzere hazırlanarak kamuoyu bilgisine sunulmuş ve 25 adeti TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonuna gönderilmiştir. 

 

B.2- Performans Sonuçları  

 
B.2.1- İç Kontrol 

 
  Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, kayıtların doğru ve tam olarak tutulmasını, mali 

bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini amaçlayan iç kontrol sisteminin 

Üniversitemizde oluşturulmasına yönelik çalışmalar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 

yürütülmüştür.  

 
B.2.2- Ön Mali Kontrol 

 

2019 yılında Başkanlığımızca ön mali kontrol faaliyetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin 

Usul ve Esaslar ile Üniversitemizin ön mali kontrol yönergesinin taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları 

başlıklı 10’uncu maddesine istinaden ön mali kontrol işlemleri gerçekleştirilmiştir 

2019 yılı içerisinde 4 adet taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı ön mali kontrole tabi tutulmuş 

olup kontrole tabi tutulan bu evrakların tamamına uygun görüş verilmiştir. 

 

 

B.2.3- Danışmanlık Hizmeti Faaliyetleri  

 

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci 

maddesi “Strateji geliştirme birimleri, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen 

bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. 

Bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve 

görevleri çerçevesinde, strateji geliştirme birimleri tarafından oluşturulur ve izlenir. 
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 Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda strateji geliştirme 

birimleri tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir. 

Malî konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili 

idarelerin görüşü de alınarak, strateji geliştirme birimleri tarafından uygulamaya açıklık getirici ve 

yönlendirici yazılı bilgilendirme yapılabilir.” hükmü gereği Başkanlığımız bu yükümlülüğünü 

layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, 2019 yılında Başkanlığımızdan birçok konuda 

görüş istenmiştir. 

Başkanlığımız görev, yetki ve sorumlulukları alanına giren konularda Üniversite yönetimine 

veya ilgili harcama yetkililerine gerekli desteği sağlamıştır. Özellikle sürekli değişen SGK mevzuatı 

nın uygulanması, ihale ve diğer satın alma uygulamaları, bütçe gelir ve giderleri, taşınır kayıt ve 

işlemleri gibi konularda harcama birimlerine sözlü ve yazılı bilgilendirme yapılarak uygulamaya 

açıklık getirici ve yönlendirici danışmanlık desteği verilmiştir. 

 

B.3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 
B.3.1- Muhasebe Kayıt ve İşlemleri 

 

  2019 yılında, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, emanet 

işlemlerinin yapılması ve diğer mali işlemlerin kayıt altına alınması ve raporlanması gibi muhasebe 

hizmetleri, muhasebe yetkilisinin sorumluluğunda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, 

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, 

Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Merkezi 

Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde yürütülmüştür. 

  Giderlerin ödenmesi aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler, 5018 sayılı Kanunun 61 

inci maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde ve yasal süresi içinde kontrol edilmiştir. Ödemeler nakit 

mevcuduna, ödemede öncelik durumuna ve muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmıştır.      

  Aşağıdaki tabloda muhasebe birimlerinin iş yükünü gösterir en önemli göstergesi olan 

yevmiye sayısı ve harcama birimi sayısı verilmiş olup, 2019 yılı itibariyle yevmiye sayısının 4.538 

olduğu görülmektedir. 

2019 yılında harcama birimlerinden gelen ihale kapsamındaki satın alma ve hak ediş evrakları, 

doğrudan temin kapsamındaki ön ödeme ve satın alma evrakları, DMO kredileri, elektrik, su, telefon, 

doğalgaz ödemeleri gibi giderlerin hak sahiplerine ödenmesi aşamasında 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde ödeme emri belgesi 

ve eki belgeler üzerinde; 

 -Yetkililerin imzası, 

 -Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması, 

 -Maddi hata bulunup bulunmadığı, 

 -Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler 

 kontrol edilmiştir. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine 

göre ve yasal süresi içinde yapılan bu kontrollerde tespit edilen hata veya eksiklikler düzeltilmek üzere 

ödeme emri ve eki belgeler gerekçesiyle birlikte ilgili harcama yetkilisine iade edilmiş, hataları 

düzeltilen veya eksiklikleri giderilen evraklar muhasebe sistemine girişi yapılarak muhasebe 

yetkilisince ilgililere ödenmiştir.  

Üniversitemizin maaş ödemesi yapılan toplam 17 harcama biriminde memur ve öğretim 

elemanı kadrolarında çalışan personelin maaş tahakkukları, Başkanlığımız tarafından Bütünleşik 

Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminde kontrol edilmekte ve onaylanmaktadır. 

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) maaş modülü üzerinde mutemetler 

tarafından hesaplatılan maaş verileri, sistem üzerinden ilk önce gerçekleştirme görevlisinin onayının 

alınmasını müteakip harcama yetkilisine gönderilerek harcama yetkilisince onaylanır. Onaylanan maaş 

evraklarının çıktıları mutemet tarafından alınarak gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine 
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imzalattırılır ve başkanlığımıza gönderilir. Başkanlığımızca gerekli kontroller yapıldıktan sonra 

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminde muhasebeleştirilerek ilgili kişilerin banka 

hesaplarına aktarılarak ödeme işlemi tamamlanır. 

 
B.3.2- Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması 

 
Üniversitemizin 2018 yılı Kesin Hesap Raporu, 5018 sayılı Kanunun 42 nci maddesine 

dayanılarak hazırlanan ve 26.4.2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu 

İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Kesin hesap cetvel ve belgeleri, bütçe uygulamasına esas 

muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanmış ve 2019 yılı Mayıs ayında Bakan ve üst yönetici 

tarafından imzalanmış olarak dört nüsha halinde Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

Kesin hesap kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda ve 

Genel Kurulda merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ile birlikte karara bağlanacağından, 

Üniversitemiz kesin hesap cetvelinden 25 adet TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, 5adet 

de Sayıştay Başkanlığına Ekim ayının ilk haftasında gönderilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

B.3.3- Mal Yönetim Dönemine İlişkin İşlemler  

 

Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları; Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğince 

çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine dayanılarak 

hazırlanan ve 18.1.2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir 

 
 

B.3.4- Gelirlerin Tahakkuku ile Gelir ve Alacakların Takip İşlemleri  

 

Üniversitemize ait muhtelif gelirlerle ilgili işlemler, 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesine 

dayanılarak hazırlanan ve 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete yayımlanan 

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür. Ayrıca 

birimlerce tarh ve tahakkuku yapılan muhtelif kamu alacaklarına ilişkin işlemler de mevzuatına uygun 

olarak yapılmıştır. 

 

B.3.5- Diğer İşlemler 

 

Muhasebe servisinde yukarıda sayılan ana başlıkların dışında icra takibi, kişi borcu takibi, 

Muhtasar beyannamesi, KDV beyannamesi, Damga Vergisi beyannamesi ve SGK prim ödemelerinde 

özellikli işlemler olarak titizlikle takip edilmektedir. 

 

 

 

B.4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

 

B.4.1- Stratejik Planlama İle İlgili Çalışmalar  

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya 

İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 

çerçevesinde 30.09.2016 tarihinde yayımlanan 2016/1 sayılı genelge ile hazırlık çalışmalarına 
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başlanan 2019-2023 dönemini kapsayan Stratejik plan çalışmaları 01.01.2019 tarihinden itibaren 

uygulamaya konulmuştur.  

2019-2023 Dönemini kapsayan Stratejik planda eğitim-öğretimde kalite odaklı, ar-ge 

çalışmalarıyla adından söz ettiren ve bölgesel kalkınmaya öncülük eden bir üniversite olma yolunda 

hedefler belirlenmiştir. 2019-2023 Stratejik planıyla birlikte Üniversitemiz eğitim-öğretim kalitesinin 

arttırılmasını hedeflerken, diğer taraftan yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük edecek güçlü bir 

araştırma altyapısı oluşturulması ve paydaş ilişkilerinin geliştirilerek üniversitemizden hizmet alan 

kesimlerin memnuniyet ve beklentilerinin karşılanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Üniversitemiz, 

kalkınma planları, orta vadeli program ve hükümet politikalarıyla uyumlu olarak hazırlanan 2019-

2023 Dönemi Stratejik planı ile ülke ve bölge insanının refahının arttırılmasına hizmet eden, yenilikçi, 

değişime açık bir eğitim kurumu olma yolunda emin adımlarla geleceğe yürümeyi hedeflemektedir. 

 

B.4.2- İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması 

 

2019 yılında Başkanlığımızca, 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince 

hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Üniversitemiz 2018 yılı 

Faaliyet Raporu hazırlanarak Sayıştay’a, Maliye Bakanlığına ve YÖK’e gönderilmiş, ayrıca 

internetten de kamuoyuna duyurulmuştur. 2019 yılına ait Faaliyet Raporu hazırlama çalışmaları devam 

etmekte olup, en kısa surede kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. 

 

 

B.4.3- Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması  

 

5018 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince, Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programı 

İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Sayıştay’a, Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığına 

ve YÖK’e gönderilmiştir. 2019 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2020 Mart ayı 

sonuna kadar hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. 

 

 

 

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  

A-ÜSTÜNLÜKLER 

 
-Sorunları hızlı ve doğru biçimde çözümleyen birim olmak. 

-Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde etkin olmak. 

-Verilen hizmet faaliyetlerinde paylaşımcı olmak. 

-Üst yönetici adına denetleyici birim olmak. 

-Bilgi ve teknolojik kaynaklarımızın yeterli olması. 

-Diğer birimlere göre kanunlara ve mevzuata hâkim olmak. 

-Çözüm üreten birim olma. 

-İşbirliği anlayışı ile çalışma. 

-Öğrenmeye açık, özverili ve dinamik personele sahip olmak. 

-Etik değerlere saygı. 

-Katılımcı yönetim. 

-Sürekli gelişme potansiyeline açık olması. 

-Yenilikçi, ilerlemeye açık ve takım çalışmasını destekleyen yönetiminin olması. 

 

B-ZAYIFLIKLAR 

 
-Performansa dayalı ödüllendirme sisteminin olmaması 

-Personel sayısının yetersizliği 

-Kurum kültürünün ve kalite bilincinin henüz oturmamış olması 

-Üniversitenin yeni olmasından dolayı yeterli sayıda uzmanlaşmış personelin olmaması 
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C-DEĞERLENDİRMELER 

 
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe 

girmesiyle kurulan Başkanlığımız, Üniversite yönetiminin desteği ve Başkanlık personelinin titiz ve 

gayretli çalışmaları ile bu kanunun amaç ve hedefleri doğrultusunda görev, yetki ve sorumluluklarını 

yerine getirmektedir. 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatın getirdiği malî 

düzenlemelere Harcama Birimlerimizde uyum sağlamaktadır. Kamu Malî Yönetimi Sisteminin 

Üniversitemizin tüm birimlerince paylaşılan ve yürütülen bir yapı olduğu gerçeği tüm birimlerce 

paylaşılmalı, anlaşılmalı, akademik ve idari birimlerin sistem çerçevesindeki görev ve 

sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri üst yönetimce de takip edilmelidir. Bir yandan 

sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve bir yandan da yürütülmesi planlanan faaliyetlerin 

öngörülen düzeyde ve kalitede olabilmesi için; iş süreçlerinin iyileştirilmesi, personel motivasyonunun 

arttırılması, sosyal imkanlar ve teknolojik alt yapının daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi büyük 

önem arz etmektedir. 

 

 

 

 

IV - ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 
-Kamu Mali Yönetimi Sistemi’nin paylaşılan ve yürütülen bir yapı olduğu gerçeği tüm Üniversitemiz 

birimlerince anlaşılmalıdır. 

-Yönetim kadrosu ve personel kadrosunda ki eksikliğin giderilmesi hızla büyüyen Üniversitemizin 

ihtiyaçlarına kaliteli ve öngörülen düzeyde cevap verilebilmesi için önem arz etmektedir. 

-Birim faaliyet raporlarının objektif ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanması ve sağlanan bilgilerin 

güncelliğini koruması amacıyla rutin kontrollerin yapılması ve raporlanması, 

-Harcama birimlerince, harcama belgelerinin tam ve doğru olarak hazırlanarak zamanında birimimize 

ulaştırılması konusunda daha titiz davranılmasının sağlanması, 

-Birimimizdeki iş yükü ağırlığının dikkate alınarak çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinin 

sağlanması, çalışanların moral motivasyon açısından desteklenmeleri ve kendi alanları ile ilgili 

eğitimlere, seminerlere daha fazla personel gönderilmesinin sağlanması. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki 

alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 

yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler ile iç 

controller gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  
 

 

 

 

 

 

               Tülay DİNÇOĞLU 

                                                                                                          Strateji Geliştirme Daire Başkanı 


