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BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 

 
 

       Bilindiği üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali 
Yönetim sisteminde yeni düzenlemeler yapılmış olup bu çerçevede Kamu idarelerine 
önemli derecede yükümlülük ve sorumluluklar getirilmiş bulunmaktadır. Yeni düzenleme 
ile; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, 
stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, faaliyet raporları, iç kontrol ve benzeri 
kavram, süreç ve uygulamalar getirilmiştir.  
 
       Performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel unsurları arasında yer alan faaliyet 
raporları üst yöneticiler ve harcama yetkililerinin hesap verme sorumluluğunun yerine 
getirilmesinde önemli bir unsurdur. Kamuya makul güvence verme faaliyet raporları ile 
sağlanmaktadır. 
 
      5018 sayılı kanun Mali Hizmetler birimine yani başkanlığımıza önemli görevler 
yüklemiştir. Bunlardan önemli olanlardan bir tanesi de birim faaliyet raporlarına 
dayanılarak hazırlanan idare faaliyet raporudur.  
 
      Bu kapsamda Başkanlığımızda; 2020 yılında yürütülen iş ve işlemlerine ilişkin 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 hükümleri gereğince hazırlanarak kamuoyunun 

bilgisine sunulmuştur. 

 

                                                                                              Hamza TALAYHAN 
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkan V. 
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I - GENEL BĠLGĠLER  
 
  A. Misyon ve Vizyon  
 
       Misyonumuz 

 
 Üniversitemiz mali hizmetlerinin sunulmasında, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını koordine ederek mali hizmetlere ilişkin hizmetleri 

işbirliği içinde yerine getirmektir. 

       

      Vizyonumuz 

 
   Mali hizmetler sisteminin sürekliliğini sağlayan, bilgi ve teknolojik altyapısı ile kendini sürekli 

geliştiren örnek bir daire başkanlığı olmaktır. 

    

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 
        
1- Görevlerimiz; 
      
      Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde 
sayılan görev ve hizmetleri yürütmek üzere kurulmuştur. 
      
      5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi; 
a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 
b) 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. 
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 
gönderilmesini sağlamak. 
d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 
e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve 
tahsil işlemlerini yürütmek. 
f) Üniversitenin muhasebe hizmetlerini yürütmek. 
g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin 
faaliyet raporunu hazırlamak. 
h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 
cetvellerini düzenlemek. 
i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek 
ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 
j) İdarenin, diğer idareler nezdin „de takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 
sonuçlandırmak. 
k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 
l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 
m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 
çalışmalar yapmak. 
n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak 
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 2- Sorumluluklarımız; 
 
       Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. 
maddesi; 
 
a) 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. 
b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu 
kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, 
analiz etmek ve yorumlamak. 
d) 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. 
e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. 
f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. 
g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 
h) 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. 
i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 
gönderilmesini sağlamak. 
j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 
k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve 
tahsil işlemlerini yürütmek. 
l) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. 
m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin 
faaliyet raporunu hazırlamak. 
n) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 
cetvellerini düzenlemek. 
o) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek 
ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 
p) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 
sonuçlandırmak. 
r) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 
s) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 
t) Iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 
çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini 
artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. 
u) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

6 
 

C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 
 

1- Fiziksel Yapı 
 
    Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Mardin Artuklu Üniversitesi Yenişehir 
Yerleşkesi Rektörlük binası Üst katında başkanlık makam odası dahil olmak 
üzere toplamda 8 idari servisle faaliyet göstermektedir. 

 
 

 Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m2) Kullanan Sayısı 
(KiĢi) 

  Servis 8 60 13 
ÇalıĢma Odası 

 

9 150 13 

 

1.1. Ambar, ArĢiv ve Atölye Alanları 
 

 Sayısı (Adet) Alanı (m2) 

Ambar  1 500 

ArĢiv  1 20 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 
 

2.ÖRGÜT YAPISI 

 

Daire Başkanlığımızın örgüt şeması aşağıdaki gibidir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  
 

3.1. Teknolojik Kaynaklar 

 

Teknolojik Kaynaklar 
Masaüstü Bilgisayarlar 11 

Dizüstü Bilgisayar 8 

Yazıcılar 7 

Televizyonlar  1 

Fotokopi Makineleri 1 

Faks Cihazı 1 

Klimalar 7 

Telefon Hat Sayısı 1 

Telefon Cihaz Sayısı 12 

 

 

 

 

 

 

MUHASEBE ,KESİN HESAP VE 

RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLANLAMA VE 

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL VE ÖN 

MALİKONTROL ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE VE PERFORMANS 

PROĞRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Muhasebe Hizmetmetleri Birimi Stratejik Planlama Birimi İç Kontrol Birimi Bütçe ve Performans Birimi

Maaş ve Özlük Hakları Birimi Kalite Birimi Ön Mali kontrol Birimi İstatistik ve Raporlama Birimi

Araştırma Projeleri Birimi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI
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3.2.Kullanılan Yazılımlar 

 

Kullanılan Yazılımlar 

E-BÜTÇE (Bütçe Otomasyon sistemi) 
KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) 
TKYS (Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi) 
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 
MYS(Yeni Harcama Yönetim Sistemi) 
KAYA(Kamu Yatırım Bilgi Sistemi) 
Program Bütçe 
SGK Borç Sorgulama 
BKMYS 
Nakit Talep Bildirim Sistemi 
e-Beyanname 
Yükseköğretim Kalite Kurulu  
EKAP 

 

4-Ġnsan Kaynakları 

 

      Başkanlığımız bünyesinde hizmet vermekte olan kadrolu personelin alt birimlere göre 

dağılımı aşağıdaki gibidir. 

 

UNVANI KİŞİ SAYISI 

Daire Başkanı  1 

Şube Müdürü  1 

Mali Hizmetler Uzmanı 1 

Şef  4 

Bilgisayar İşletmeni, Memur  4 

Tekniker 1 

Yardımcı Hizmetler 1 

 

 

BaĢkanlığımız Personel Sayısı (Kadro Durumu)  
Genel İdari Hizmetler  9 

TOPLAM  9 

 

 

(13/B) Ġle BaĢka Birimde Görevlendirilen Personel Sayısı  
Genel İdari Hizmetler  6 

Teknik Hizmetler  1 

Yardımcı Hizmetler 1 

TOPLAM  
 

8 

BaĢkanlığımızda Fiilen Görev Yapan Personel  
Genel İdari Hizmetler  11 

Teknik Hizmetler  1 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı  1 

TOPLAM  13 
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4.1. Ġdari Personelin Eğitim Durumu 

 

 

İdari Personelin Eğitim Durumu 

 Lise  Ön Lisans  Lisans  YL ve Dokt.  

KiĢi Sayısı  2 1 8 2 

Yüzde  15.38 7,69 61,54 15,38 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dairemiz personeli kendini geliştiren, eğitim seviyesi yüksek personelden oluşmaktadır. 
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4.2.Ġdari Personelin YaĢ Durumu 

 

 

Ġdari Personelin YaĢ Durumu 

 21-25 YaĢ  26-30 YaĢ  31-35 YaĢ  36-40 YaĢ  41-50 YaĢ  

KiĢi Sayısı  2 1 3 5 2 
Yüzde  15,38 7,69 23,08 38,46 15,38 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dairemiz personelin yaş ortalaması gereği genç ve dinamik olması teknolojik gelişmelerde 

yeni yapılanmalara olanak vermektedir. 
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4.3. Ġdari Personelin Hizmet Süreleri 

 

Ġdari Personelin Hizmet Süreleri  

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

KiĢi Sayısı   1 4 6  2 
Yüzde  0 7,69 30,77 46,15  15,38 

 

 

 
 

 Dairemiz personeli tecrübeli, nitelikli, istekli, yeniliğe açık, kaliteli, rekabetçi ve takım 

ruhu içerisinde çalışan personellerden oluşmaktadır. 

 

 

5-Sunulan Hizmetler 

 

     Daire başkanlığımız tarafından 2020 yılında sunulan hizmetler alt birimler bazında 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

5.1. Bütçe ve Performans Program ġube Müdürlüğü 

 
5.1.1. Bütçenin hazırlanması  
 
       Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman, 
Dairemiz tarafından ilgili birimlerine gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini 
hazırlayarak Başkanlığımıza gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak 
idarenin bütçe teklifi Başkanlığımız tarafından hazırlanır. Üniversitemiz bütçe tekliflerinin 
hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan, Üniversitemiz stratejik planı, 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 – 3 Yıl  4 – 6 Yıl  7 – 10 Yıl  11 – 15Yıl  16 – 20Yıl  21-Üzeri
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bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama 
rehberi esas alınır.  
       Üniversitemiz 2020 yılı bütçe teklifini hazırlamak için harcama birimlerinden ödenek 
teklifleri yazı ile istenmiştir. Gelen cari ve yatırım ödenek teklifleri yatırım programı 
hazırlama rehberi taslak, bütçe hazırlama rehberi taslağına göre başkanlığımızca, ilkelere 
uygunluğu incelendikten sonra, düzeyde hazırlanan 2020 yılı bütçe teklifi 2019 Temmuz 
ayı sonunda Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Üniversitemiz yetkilileri; Ağustos ayı 
içerisinde Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığında bütçe görüşmelerini 
gerçekleştirmişlerdir. Ekim ayı içerisinde yayınlanan Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali 
Plan, Bütçe Hazırlama Rehberi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde belirtilen 
standartlara uygun olarak hazırlanır.  
       2020 Yılı Bütçe hazırlık çalışmaları yürütülmüş, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma 

Bakanlığı ile Bütçe görüşmeleri gerçekleştirilmiş, birimlerimize bütçe hazırlıkları ile ilgili 

danışmanlık yapılmış ve 2020 Yılı bütçe tasarısı hazırlanıp TBMM (Plan ve Bütçe 

Komisyon Başkanlığı) görüşülmek üzere maliye bakanlığına teslim edilmiştir. 

 
5.1.1.1.Ayrıntılı finansman programının hazırlanması ve uygulanması  
 
       Ayrıntılı Finansman Programı Teklifi 2020 Yılı bütçe ödenekleri dâhilinde “2020 Yılı 

AHP-AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğine göre 

hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Bakanlıkça icmal düzeyinde vize edilen 

cetvellere uygun olarak üniversitemiz bütçesinde yer alan ödeneklerin serbest bırakılma 

oranlarına göre e-bütçe sisteminde kullanıma açılmıştır. Detay cetvelleri düzenlenerek e-

bütçe sisteminden onaylanmış olup tüm harcama birimlerine bildirilmiştir. 

 
5.1.1.2. Bütçe ĠĢlemlerinin GerçekleĢtirilmesi ve Kaydedilmesi  
 
5.1.1.2.1. Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi 
  
       2020 yılı ayrıntılı finans programına göre serbest bırakılan ödenekler dâhilinde her üç 
ayda bir harcama birimleri bazında Ödenek gönderme belgeleri başkanlığımızca 
düzenlenip, onaylanmıştır.  
 
5.1.1.2.2. Ödenek Aktarma ĠĢlemleri  
 
       Harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza iletilen aktarma talepleri 
değerlendirilerek aktarma gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız yetkisinde olan aktarma (2020 
yılı bütçe kanununa göre aktarılacak tertibin bütçe ödeneğinin 03.3 Yolluklar, 03.6 Temsil 
ve Tanıtma Giderleri, 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım 
Giderlerinde %10‟a kadar diğer tertiplerde ise %20 sine kadar olanlar) Başkanlığımızca 
yapılarak onaylanmış, belirtilen oranları aşan taleplerde ise Maliye Bakanlığına yazılarak 
aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir.  
       5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, harcama birimlerinin talebi 
üzerine, aktarma, revize, gelirli ödenek kaydı, gelir fazlası ödenek kayıt işlemleri, öz gelir 
karşılığı ödenek kayıtları, likit fazlası ödenek kaydı işlemlerine ilişkin talepler incelenerek 
Rektörlük Makamınca uygun görülen işlemler e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmiş.  
Harcama birimlerinin aylık ödenek kontrolleri yapılıp, ödenek üstü işlemler önlenmiştir. 
Harcama birimlerine, bütçenin uygulanması ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti verilmiştir.  
 
 



 

 

13 
 

 
 
5.1.1.2.3. Öz Gelirlerin Takibi ve Ödeneğe Bağlanması  
 
       2020 yılında elde edilen; örgün öğretim, tezsiz yüksek lisans, yaz okulu gelirleri, 
lojman, kantin ve kırtasiye kira gelirleri ve diğer hizmet gelirleri gibi öz gelirler aylık olarak 
takip edilmiş ve birimlerin talepleri doğrultusunda ilgili tertiplere ödenek kaydı yapılmıştır. 
 
5.1.1.3. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Beklentiler Raporu Hazırlanması  
 
      5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine istinaden, Üniversitemiz 2020 yılı bütçesinin ilk 

altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerimizi 

kapsayan 2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu düzenlenerek Temmuz ayında 

kamuoyuna açıklanmıştır. 

 

5.1.1.4. Bütçe kesin hesabının hazırlanması  
 
       2020 Yılı Kesin Hesabı, 5018 sayılı Kanunun 42‟inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 
26.04.2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerinin Kesin 
Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
çerçevesinde düzenlenmiştir.  
 
       2020 Mali Yılının Kesin hesap cetvel ve belgeleri, bütçe uygulamasına esas muhasebe 
kayıtları dikkate alınarak hazırlanır 2021 Mayıs ayında Bakan ve üst yönetici tarafından 
imzalanmak üzere dört nüsha halinde Maliye Bakanlığına gönderilir.  
 
      Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda 

ve Genel Kurulda Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile birlikte karara bağlanacağından, 

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

Sayıştay Başkanlığına Ekim ayının ilk haftasında gönderilmiştir. 

 

5.1.2. Yatırım programı  
 
5.1.2.1. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu 
  
        Üniversitemizin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller 
ile gerekli doküman Başkanlığımız tarafından harcama birimlerine gönderilir. Harcama birimleri 
temsilcileri ile görüşmeler yapılarak Üniversitemizin yatırım programı teklifi Başkanlığımız 
tarafından hazırlanır. Yatırım programı tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta 
vadeli malî plan, idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım 
genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi esas alınır.  
 
5.1.2.2. Yatırım programı uygulaması   
 
       Yatırım programı Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra ödeneklerin Yatırım Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda belirtilen süre ve esaslar 
doğrultusunda bütçe ödenek işlemleri açısından koordinasyonu sağlanır. Toplu projelerin 
detay programları hazırlanır. Projelerin gerçekleşme ve uygulama sonuçları izleyen yılın Mart 
ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma 
Bakanlığına gönderilir.  
 
 
 



 

 

14 
 

 
 
5.1.3. Performans Programı  
 
       Stratejik Planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturan ve stratejik plan bütçe ilişkisinin 
kurulmasını sağlayan performans programının “Yönetmelik ve Performans Programı 
Hazırlama Rehberi” doğrultusunda program dönemine ilişkin öncelikli Stratejik amaç, hedef 
performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin 
belirlenerek söz konusu esaslar çerçevesinde e-bütçeye (Performans programı modülüne) veri 
girişleri yapılmıştır.  
 
       Üniversitemizin önceki yıl hazırlanıp nihai hale getirilen 2020 Performans Programı Ocak 

ayı içerisinde web sayfamızda yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuş ve Maliye Bakanlığı, 

Kalkınma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 

 

5.2. Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol ġube Müdürlüğü 
 
5.1.2. Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi  
 
       “Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde 
Üniversitemizin 2020 mali yılına ait harcamalarından Başkanlığımız ön mali kontrollerine tabi 
olan işlemler yerine getirilmiştir.  
 
      Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetici ve harcama 
yetkililerine talep ettikleri konularda gerekli bilgiler sağlanmış ve danışmanlık hizmeti 
verilmiştir.  
 
5.1.2.1. Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri  
 

       Harcama birimleri ihale dosyalarını, sözleşme imzalanmadan önce ön mali kontrolü 
yapılmak üzere Başkanlığımıza gönderilmektedir. Başkanlığımızca, 2019 yılında 13 
dosyanın ön mali kontrolü yapılmış, Merkezi Bütçe Kanunu hükümlerine uygunluğu 
yönünde olumsuz bir hususun olmadığı tespit edilmiştir. 
 
 

  
Açık Ġhale 

Usulü 

 
Pazarlık 
Usulü 

 

2886 Sayılı 
Kanuna göre 

yapılan Ġhaleler 

 
Olumlu görüĢ 
verilen ihale 
dosyaları  

 
3 

 
0 

- 

Öneri verilen 
ihale dosyaları  

- - - 

 
5.1.2.2. Ġç Kontrol ĠĢlemleri  
 
       İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim 
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından 
oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontrollerden 
oluşmaktadır. 
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5.3. Stratejik Yönetim ve Planlama ġube Müdürlüğü 
 
5.2.1. Faaliyet Raporu  
 
5.2.1.1. Birim Faaliyet Raporu Hazırlanması 
  
       “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine 
göre 5018 Sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca 2020 yılı Birim Faaliyet Raporunu 
hazırlamak üzere Başkanlığımızın diğer birimleri ile ortak çalışmalar yapılarak gerekli veriler 
alınmıştır. Bu veriler konsolide edilerek Başkanlığımız Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.  
 
5.2.1.2. Ġdare Faaliyet Raporu Hazırlanması  
 
       Üniversitemiz birimlerince “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanan birim faaliyet raporlarının konsolide çalışmalarına 
başlanmıştır. Toplanan veriler Başkanlığımızca doküman haline getirilmiştir. Onaylanan İdare 
Faaliyet Raporu kurumsal internet sayfasından kamuoyuna açıklanmış olup, Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığına, Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğüne gönderilmiştir.  
 
5.2.2. 2018-2022 Stratejik Planı  
 
       Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi” 
doğrultusunda, Stratejik Plan taslağı hazırlanmış, Üniversitemiz 2018-2022 Üçüncü Stratejik 
Plan hazırlık çalışmalarına başlanıldığı 30.09.2016 tarihinde İç Genelge ile tüm birimlere 
duyurulmuştur. Stratejik planlama sürecini hazırlık programına uygun olarak yürütmek üzere, 
Rektör Yardımcısı başkanlığında harcama birimleri temsilcilerinden oluşan Stratejik Planlama 
Komisyonu oluşturulmuştur. 
 
       Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu tarafından toplantılar düzenlenerek; kalkınma 
planları, programlar, ilgili mevzuatlar ve benimsediğimiz temel ilkeler çerçevesinde geleceğe 
ilişkin misyon, vizyon, stratejik amaçlar, ölçülebilir hedefler, performanslar ve göstergeler 
belirlenmiş, Başkanlığı tarafından koordinatörlüğü yapılmış ve doküman haline getirilmiştir. 
 
      01.03.2017 tarihinde 2018-2022 Dönemi Stratejik Planımız Kalkınma Bakanlığına 
gönderilmiştir. Kalkınma Bakanlığından Planımızla ilgili İdarelerde Stratejik Planlamaya İlişkin 
Usul ve Esaslara Hakkında Yönetmelik gereğince değerlendirilmiş olup, düzeltilmesi istenen 
yerler belirtilmiştir. Üniversitemiz 2018-2022 Üçüncü Stratejik Planı Taslağı 01.03.2017 
tarihinde Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş, değerlendirme raporuna göre son şekli verilerek 
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun görüşüne sunulmuştur, 14.07.2017 tarih ve 20 sayılı 
oturumda alınan 154 sayılı kararı ile kabul edilen 2018-2022 Stratejik Planı Kalkınma 
Bakanlığı, TBMM, Maliye Bakanlığı Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş olup, web sayfamızda 
yayınlanmıştır.  
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2018-2022 Stratejik Plan Ġzleme Değerlendirme  
 
    Stratejik performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının 
belirli bir sıklıkla raporlanması üst yönetimin değerlendirmesine sunulması izlenmesi 
faaliyetlerini oluşturur.  
 
      İzleme kapsamında stratejik performans göstergeleriyle ilgili veriler düzenli olarak toplanır, 
değerlendirilir ve raporlanır. Raporlama izleme faaliyetlerinin temel aracı olup izleme raporları 
objektif bir biçimde hazırlanır.  
 
      İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk üst yöneticinindir. Hedeflerin ve ilgili 
göstergeler ile risklerin takibi de ilgili birimin harcama yetkilisinin sorumluluğundadır. Haraca 
birimlerinden hedeflere ilişkin alınan gerçekleşme değerlerinin toplulaştırılması ve üst 
yöneticiye sunulması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının sorumluluğundadır.  
 
1. Stratejik performans göstergelerinin izlenmesi altı aylık ve yıllık olarak hazırlanır ve Temmuz 
ayının ikinci haftasına kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilen “Tablo 25 
Stratejik Plan İzleme Tabloları” sonuçları değerlendirilmiştir.  
 
2. Stratejik planın kapsadığı dönemin başlangıç yılından itibaren izleme değerlendirmesi 
yapılarak yıllık olarak hazırlanır ve Ocak ayının üçüncü haftasına kadar Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığına gönderilen “Tablo 26 Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları” yazıyla 
istenilmiş olup ocak ayı içerisinde izlenme sonuçları web sayfamızdan yayınlanacaktır.  
 
5.2.3. Kalite Güvencesi  
 
       Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği‟nde tanımlanan kriterlere uygun olarak 
seçilen üyelerden oluşturulan Üniversitemiz Kalite Komisyonu, Kurum iç değerlendirme raporu 
hazırlama kılavuzunda belirtilen ölçütlere göre çalışmalarını başlatmıştır. Ofis ve personel 
destek hizmetleri Başkanlığımız tarafından yürütülmüş, Hazırlanan “Kurum İç Değerlendirme 
Raporu” Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir. 

 
5.3. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama ġube Müdürlüğü 
 
       Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde 2019 yılında 7627 Adet yevmiyenin 
kayıt ve kontrol işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler neticesinde Üniversitemiz harcama 
birimlerince tahakkuk ettirilen 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 göre yapılmıştır.  
 

 Personeli, yolluk ödemeleri gibi her türlü personel giderleri ödemesinin ilgili mevzuat; 
Harcırah Kanunu, Giyecek Yardımı Yönetmeliği vb. mevzuata uygunluk açısından 
ödeme öncesi kontrolü yapılmaktadır.  

 Muhasebe birimimizde emanet hesap niteliğindeki SGK Devlet Primi Giderleri, 
vergiler, sendika aidatları, kefalet aidatları ile başka birimler adına izlenen icra, nafaka 
emanetlerinin, cezai şart içerdiğinden ZAMANINDA ilgili hesaplara aktarılması 
sağlanmıştır.  

 Fazla ve yersiz ödemeden kaynaklanan ve kişi borçların hesabına alınan tutarların 
tahakkuku, tebligatı, takibi ve faizi ile birlikte tahsilatı sağlanmıştır.  

 Bilimsel Araştırma Projeleri, AB Projeleri, TÜBİTAK ve Sentez Projelerine ait kayıtlar 
tutulmuş, evrakların Say2000i sistemine girişi yapılarak ödemeleri gerçekleştirilmiştir.  

 Üniversitemizin vergi sorumlusu sıfatıyla kestiği KDV Tevkifatı, Sözleşme Damga ve 
diğer vergiler ilgili aylarda Vergi Dairesi Müdürlüğüne beyan edilmiş ve ödemesi 
yapılmıştır.  
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 Üniversitemiz akademik ve idari personeline ait maaş verileri her ay harcama 
birimlerinin verileri doğrultusunda güncellendikten sonra Daire Başkanlığımıza gelen 
maaş, ek ders, sınav ücreti gibi tahakkuk fişlerinin gerekli kontrolleri yapılıp BKMYS  
sisteminden onay aşaması ve muhasebeleştirme işlemi yapılarak ilgililerin banka 
hesaplarına aktarılmak üzere gönderme emri ile anlaşmalı bankaya gönderilmiştir.  

 2020 yılında Harcama birimlerinden gelen ihale kapsamındaki satın alma ve 
hakedişler evrakları, doğrudan temin kapsamındaki ön ödeme ve satın alma evrakları, 
elektrik, su, telefon gibi giderlere ait evraklar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Ön 
Ödeme usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 
Yönetmeliği ve diğer mevzuatlarda belirtilen hükümlere istinaden yasal süresi 
içerisinde kontroller yapılarak, tespit edilen hata ve noksanlıklar düzeltilmek üzere ilgili 
birime iade edilmiş, hatası olmayan ve düzeltilenler BKMYS sisteminde onaylanarak 
ilgili hesaplara ödenmiştir.  

 
Harcama Yetkilisi tarafından imzalanıp gelen ödeme emri belgesi ve eki belgeler 
üzerinde; Muhasebe yetkilisi tarafından ödeme aĢamasında;  
 

 Yetkililerin imzasını,  
 Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını  
 Maddi hata bulunup bulunmadığını,  
 Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri yönünden kontrole tabi tutularak yevmiye 

numarası verilerek onaylanmıştır.  
 
 

5.3.1. TaĢınır ve TaĢınmaz Kayıtlarının Tutulması 

 Harcama birimlerinin taşınır mal varlıklarına ilişkin kayıt ve takiplerini yürüttükleri Maliye 

Bakanlığı Muhasebe Genel Müdürlüğü TKYS (Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi) modülü 

otomasyon sistemi ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) otomasyon 

sistemi kayıtları arasında mutabakat sağlanmıştır. Harcama birimleri düzenledikleri taşınır 

hesabı cetvelleri Başkanlığımızca incelenerek onaylanmıştır. Ayrıca tüm harcama birimlerinin 

taşınır hesap icmal cetvelleri ise Başkanlığımızca düzenlenerek, kesin hesap ekinde Sayıştay 

Başkanlığına gönderilmiştir. Harcama birimimize ilişkin olarak, 2020 yılında edinilen taşınırlara 

ilişkin TKYS kayıtları yapılmıştır. 

 Başkanlığımıza ait taşınırlar ilişkin;  
 

 Taşınır sayım tutanağı  
 Taşınır sayım ve döküm cetvelleri  
 Harcama Birimi taşınır mal yönetimi hesabı cetveli  
 En son numarayı gösteren Taşınır İşlem Fişi Tutanağı, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi 

tarafından düzenlenerek, Taşınır Konsolide Yetkilisine teslim edilmiştir.  
 
 Başkanlığımıza ait taşınırların kayıt işlemleri dışında ayrıca Üniversitemizin 
taşınırlarının kayıtları tutulmuştur. Bu duruma ilişkin olarak aşağıda belirtilen işlemler 
yapılmıştır:  

 
 Açılış Taşınır İşlem Fişleri muhasebeleştirilmiştir.  
 Birimler arası taşınır devir giriş ve çıkışları muhasebeleştirilmiştir.  
 Üniversite genelinde tüketim çıkışları muhasebeleştirilmiştir.  

 
 Taşınır konsolide görevlisi, harcama birimlerinden aldıkları Harcama Birimi taşınır mal 
yönetimi hesabı cetvelini konsolide ederek, idare Taşınır Mal Yönetim Ayrıntılı Hesap Cetveli 
ile Taşınır Mal Yönetimi İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamıştır. 
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2020 DemirbaĢ Envanteri 
 

TAġINI
R 

KODU 

 
TAġINIR ADI 

GEÇEN 
YILDAN 

DEVREDEN 
TUTAR 

 
YIL ĠÇĠNDE 

GĠREN TUTAR 

 
TOPLAM 
TUTAR 

 

 
YIL ĠÇĠNDE 

ÇIKAN 
TUTAR 

 
GELECEK YILA 

DEVREDEN 
TUTAR 

253,02 Makineler ve Aletler 
Grubu 

5,324.84 0.00 5,324.84 4682,24 642,60 

253,03 Cihazlar ve Aletler 
Grubu 

501.50 1000 1501.50 0.00 1501.50 

Toplam 5.826,34 1000 6.826,34 4682,24 2144.10 

255,01 Döşeme ve 
Mefruşat Grubu 

799,20 000 799.20 475,20 3240 

255,02 Büro Makineleri 
Grubu 

106.877,28 34.574,87 141.452,25 34.401,15 107.051,00 

255,03 Mobilyalar Grubu 31.963,43 9.269,80 41.233,23 5689,47 35.543,76 

255,11 Demirbaş 
Niteliğinde 

755,20 0.00 755.20 0.00 755.20 

Toplam 140.395,11 43.844,67 184.239,78 40.565,82 143.673,96 

 

 

 
 

2019 TÜKETĠM ENVANTERĠ  
TAġINIR 

KODU 
TAġINIR ADI GEÇEN 

YILDAN 
DEVREDEN 

TUTAR 

YIL ĠÇĠNDE 
GĠREN TUTAR 

TOPLAM 
TUTAR 

 

YIL ĠÇĠNDE 
ÇIKAN 
TUTAR 

GELECEK 
YILA 

DEVREDEN 
TUTAR 

150,01 Kırtasiye Malzemeleri 
Grubu  

0000 1331,73 1331,73 1331,73 0.00 

150,13 Yedek Parçalar Grubu  0.00 1343,53 1343,53 1343,53 0.00 

Toplam 0000 2675,26 2675,26 2675,26 0.00 
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5.3.2. TaĢınmaz Gelirlerinin Tahsili  
 
       Üniversitemizde, ilgili mevzuatına göre kiraya verilen taşınmazların kira 
sözleşmesinden doğan tüm gelirlerin takip ve tahsil işlemleri yürütülmüştür. Ayrıca 
Üniversitemiz Lojman Kira gelirlerinin aylar itibariyle takip ve tahsil işlemleri yürütülmüştür.  
 
5.3.3. Vezne Servisi  
 
      Kasa sayımı günlük olarak yapılmakta; banka hesaplarındaki mevduat miktarları 
bankadan gelen günlük hesap özeti ile karşılaştırılmakta ve kayıtların mevzuata uygun ve 
zamanında gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 
 
 
 

VEZNE ĠġLEMLERĠ  
Düzenlenen Vezne Alındısı Sayısı  71 

Gönderme Emri Sayısı  186 

AVANSLAR  
Açılan İş Avansları Sayısı  85 

Açılan İş Avansları Meblağı  435.042,48 

Açılan Yolluk Avansları Sayısı  4 

Açılan Yolluk Meblağı  4.600 

Bütçe Dışı Avans Sayısı  81 

Bütçe Dışı Avans Meblağı  6.272.315,80  

TEMĠNAT MEKTUPLARI  
2020 Yılında Düzenlenen Menkul Kıymet Alındısı  10 

2020 İade Edilen Teminat Mektubu Sayısı  0 

2020 Yılına Devreden Teminat Mektubu Sayısı  19 

KĠġĠ BORÇLARI  
2020 Yılında Açılan Kişi Borcu Dosya Sayısı  320 

2019 Yılında Kapanan Kişi Borcu Dosya Sayısı  276 

2020 Yılına Devreden Kişi Borcu Dosya Sayısı  44  

YEVMĠYE SAYISI                                                                                                                                       7627                           
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6. Yönetim Ve Ġç Kontrol Sistemi 

       Kamu Mali Yönetimi sistemimizi yeniden şekillendiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim 

ve Kontrol Kanunuyla, yönetim sorumluluğu ilkesi gereği, kontrol ve denetim sorumluluğu 

idarelere devredilmiş bulunmaktadır. Bu sorumluluğun gereklerini yerine getirebilmek ve 

ilgili mercilere hesap verebilmek için etkili ve yeterli bir iç kontrol sisteminin oluşturulması 

ve işleyişinin sağlanması kamu idarelerinin üst yöneticisi ve diğer yöneticileri için temel bir 

zorunluluk olarak belirlenmiştir.  

       5018 sayılı kanunla mevzuatımıza giren iç kontrol ile ilgili, kanunun 55 inci 
maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun 
olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî 
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare 
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve 
diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.  
 
Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları;  
 

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

 Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet 
göstermesini,  

 Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,  
 Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 

edinilmesini,  
 Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, 

sağlamak olarak belirlenmiştir.  
 
       Kanunun 57 nci maddesinde ise kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol 
sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç 
denetimden oluştuğu belirtilmiş, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için;  
 

 Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması,  
 Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi,  
 Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması,  
 Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi,  
 Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın 

sağlanması, bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri 
tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle 
gerekli önlemlerin alınması öngörülmüştür.  

 
       Buna göre; mali hizmetler birimleri, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) idarenin iç 

kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten, muhasebe yetkilileri, ödeme 

emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin belirlenmiş standartlara ve 

usulüne uygun olarak kaydedilmesinden, raporlanmasından, muhafazasından ve 

denetime hazır halde bulundurulmasından, iç denetçiler ise idarelerin iç kontrol 

sistemlerinin denetlenmesinden ve geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunulmasından 

sorumlu tutulmuştur. 
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II. AMAÇ VE HEDEFLER 

A. Birimin Amaç ve Hedefleri 

 

 
 
 

B. Temel Politika ve Öncelikler 

 

       Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kamu kurum ve kuruluşlarının daha etkin 
çalışmasını sağlamak ve öngörülebilir bir kamu idaresi oluşturma çalışmalarının ürünüdür. 
Kurulduğu günden bugüne kadar ülke çapında Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları 
kamu kurumlarında var olan büyük bir boşluğu doldurmuş, kamuda toplam kalite yönetim 
anlayışının ve bu itibarla verimliliğin artmasının en önemli taşıyıcılarından biri olmuştur.  
 
       Çağdaş bir kamu yönetimi kurmanın birinci koşulu geleceğe dönük politikalar 
üretebilmekten geçer. Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları, bu politikalar doğrultusunda 
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasında, etkin denetim 
mekanizmalarıyla faaliyet sonuçlarının ölçülüp değerlendirilmesinde, sonuçların 
kamuoyuyla paylaşılmasında rehber rolü üstlenmiştir.  
 
       Bu anlayışlar doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Mali Plan ile Üniversitemiz Stratejik Planı 
Başkanlığımızca rehber olarak kullanılmaktadır. 
 

 

 
 
 
 
 

AMAÇ 1: KURUMSAL APASİTEYİ GELİŞTİRMEK 

•Hedef 1: Başkanlığımız personelinin mesleki gelişimine yönelik kurs ve etkinliklere katılımını 
sağlamak, hizmet içi eğitimler düzenlemek. 

AMAÇ 2:KAYNAKLARIN ETKİLİ, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASI 

•Hedef 1: Üniversite kaynaklarını etkili ekonomik, verimlilik ilkelerini gözeterek, stratejik 
plan ve yatırımlar doğrultusunda amacına uygun kullanımını sağlamak 

AMAÇ 3: MALİ SAYDAMLIĞIN SAĞLANMASI VE ETKİN RAPORLAMA 

•Hedef 1: Yetki ve Sorumlulukların Kullanılmasında İlgili Mercilere Karşı Hesap Verebilir 
Olunması 
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III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 
 

A- MALĠ BĠLGĠLER 
 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, hizmetlerin yürütülmesinde her zaman 
kamunun ve Üniversitemizin menfaatini ön planda tutmuş, kaynakların ihtiyaca göre ve 
yerinde kullanılmasını; açık, şeffaf ve rekabeti sağlayarak en iyisinin en uygun fiyata temin 
edilmesini sağlamış olup, 2020 Mali Yılını da bu doğrultuda kapatmıştır. 

 
       Daire Başkanlığımızın 2020 yılı bütçesi toplam 1.257.000,00 TL olup, yıl içerisinde 
287.000,00 TL düşürülmüştür. Toplam 971.000,00 TL ödenek kalmıştır. Yıl içerisinde 
948.438,07 TL harcama gerçekleştirilmiştir.2020 yılı bütçesinde toplam 22.561,85 TL ödenek 
kalmıştır.  
 
       2020 yılında Daire Başkanlığımız bütçeden aşağıda yazılı bütçe miktarınca harcama 
yapılmıştır. 
 

 

2020 YILI BÜTÇE TERTĠPLERĠN ÖDENEK DURUM LĠSTESĠ 

38.85 - MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANI 

TERTĠP KBÖ EKLENEN DÜġÜLEN 
TOPLAM 
ÖDENEK 

GÖNDERME  

HARCAMA 
(AVANS 
DAHĠL ) 

KALAN 

38.85.09.11-01.3.2.00-2-01.1 1056.000,00 0,00 248.000,00 808.000,00 807.746,43 253,57 

38.85.09.11-01.3.2.00-2-02.1 168.000,00 0,00 39.000,00 129.000,00 128.251,92 748,00 

38.85.09.11-01.3.2.00-2-03.2 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 

38.85.09.11-01.3.2.00-2-03.3 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 4.371,72 11.628,28 

38.85.09.11-01.3.2.00-2-03.5 6.000,00 1.000,00 0,00 7.000,00 6.360,00 640,00 

38.85.09.11-01.3.2.00-2-03.7 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.708,00 1.292,00 

TOPLAM 1.257.000,00 1.000,00 287.000,00 971.000,00 948.438,07 22.561,85 

 
 

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmeleri Şöyledir; 
 
 

TERTĠP KBÖ EKLENEN DÜġÜLEN 
TOPLAM 
ÖDENEK 

GÖNDERME  

HARCAMA 
(AVANS 
DAHĠL ) 

KALAN 

01.1 Personel Giderleri 1056.000,00 0,00 248.000,00 808.000,00 807.746,43 253,57 

02.1 S.G.K. Devlet Primi 
Giderleri 168.000,00 0,00 39.000,00 129.000,00 128.251,92 748,00 

03.2 Mal ve Hizmet Alımı 
Giderleri 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 

03.3 Yolluklar 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 4.371,72 11.628,28 

03.5 Hizmet Alımları 6.000,00 1.000,00 0,00 7.000,00 6.360,00 640,00 

03.07 Bakım Onarım Gideri 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.708,00 1.292,00 

TOPLAM 1.257.000,00 1.000,00 287.000,00 971.000,00 948.438,07 22.561,85 
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1.Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 
 
       Başkanlığımızın giderlerini karşılamak amacıyla tahsis edilen 1.257,000,00 TL‟lik 
başlangıç ödeneğimize yıl içinde 287.000,00 TL ödenek düşürülmüştür. Ödeneğin 807.746,43 
TL‟lik kısmı Personel Giderleri için 128.251,92 TL‟lik kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri 
4.371,742 TL‟lik kısmı Yolluk Giderleri için 6.360,00 TL‟lik kısmı Hizmet Alımları için 6.000,00 
TL‟lik kısmı için Bakım Onarım Gideri ve 3.000,00 TL‟lik kısmı da Hizmet Alımları için 1.000,00 
eklenmiştir. Yılsonu toplam harcamamız 948.438,07 TL olmuştur. Yılsonun da 22.561,85 TL 
ödenek kalmıştır. 
 

 

B. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 
        
       Başkanlığımız birim misyon, vizyon ve hedeflerine ne şekilde ulaştığını belirlemek ve bu 
hedeflerden sapma olup olmadığını kontrol etmek üzere günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak 
değerlendirmektedir.  
       

Günlük değerlendirmeler; Başkanlığımızın iş süreçleri takvimli olup, belli sürelerde 
tamamlanması kanuni zorunluluk çerçevesindedir. Bu nedenle işlemlerin süresinde 
tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilmekte, yapılan işlemler görevli ve sorumlularca 
kontrol edildikten sonra nihai halini alarak süreç tamamlanmaktadır.  

Haftalık değerlendirmeler; her hafta pazartesi günleri sabah 09:00/10:00 saatleri 
arasında Daire Başkanı başkanlığında geçen hafta içinde ifa edilen iş ve işlemlere ilişkin 
değerlendirmeler yapılmakta ve cari hafta için yapılması gerekli işlemler dikkate alınarak, 
gerekli talimatlar verilmekte, gerekli koordinasyon, bilgilendirme ve değerlendirme yapılarak 
sorunlar birlikte çözüme ulaştırılmaktadır.  
  Aylık değerlendirmeler; ay sonu itibarı ile işlemler her birim tarafından kontrol 
edilerek, varsa oluşan farkların sebebi araştırılarak düzeltme işlemleri yapılmaktadır. Aylık 
raporlama ve değerlendirme işlemleri ile aylık kontroller tamamlanmaktadır. Her ay tüm 
çalışanların katıldığı aylık genel değerlendirme toplantısı yapılmaktadır.  

Yıllık değerlendirmeler; Yılsonu işlemlerine ilişkin süreçler başlatılarak, cari yıl 
işlemlerinin kapatılmasına ilişkin gereken kontroller yapılmakta, varsa eksik belge ve işlemlerin 
tamamlanması sağlanmaktadır. Son kontroller yapılarak yılsonu itibariyle yıllık işlemler 
kapatılmaktadır.  
 
        İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik planda belirlenen hedeflerin uygulanması ve 
kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılarak en iyi hizmet kalitesinin 
sunulması işlemlerimizin zamanında tamamlanması kalite güvencemiz olarak ifade edilebilir.  
 
       Dış denetim açısından bakıldığında; Sayıştay sorgularında Başkanlığımız adına az sayıda 
sorgu olması, tazmini gereken hususların bulunmaması Başkanlığımızın kalite anlayışı içinde 
hizmet sunuşunun bir kalite göstergesi olarak görülmektedir. 

 
        Performans Sonuçları  
 
       2020 yılı içinde performans denetimi olmamıştır. Ancak çalışanlar açısından 
değerlendirildiğinde; fiziksel ortam şartları ile teknik donanım imkânları açısından beklenen 
düzeyde bir gerçekleşme ortaya konmuştur. 
  
       Başkanlığımız kaliteli hizmet sunması, konusunda bilgili yeterli sayıda personelle mümkün 
bulunmaktadır. Bu nedenle, Başkanlığımız hizmetlerini genel anlamda daha kaliteli 
sunabilmesi için; konusunda deneyimli uzman personel sayısının acilen arttırılması, 
müdürlüklere liyakatli asil müdür atamalarının yapılması ve çalışanların bilgi ve becerilerini 
geliştirici eğitimlerin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 
 

 
A-ÜSTÜNLÜKLER 

 

 
B.ZAYIFLIKLAR 

 

                                                    

 Bilgi birikimine ve güçlü bir 
teknolojiye sahip olunması  

 Sürekli gelişme potansiyeline açık 
olması  

 Genç, dinamik, nitelikli, yeniliğe 
açık ve özverili personele sahip 
olunması  

 Yeniliğe, paylaşıma, katılımcı açık 
ve takım çalışmasını destekleyen 
başkanlık yönetiminin olması  

 Başkanlığın, mevzuata hakim, 
dinamik ve yenilikçi personel 
yapısı, 

 Yeni kamu mali yönetimi sistemin 
de başkanlığı konumunun ve 
faaliyetlerinin özellikli bir anlam 
ifade ediyor olması, 

 Daha iyiyi hedefleyen ve takım 
çalışmasını destekleyen yönetim 
yapısı, 

 

 
 Hizmet içi eğitimlere yeterince zaman 

ayrılamaması  

 Sosyal imkân ve aktivite eksikliği   

 Kurum personelinin yetkinliklerini 
artıracak yeterli düzeyde hizmet içi 
eğitim yapılamaması, 

 Mevzuat değişikliklerinin çok hızlı 
yaşanması sonucu Başkanlık görevleri 
açısından ortaya çıkan uygulama 
sorunları 

 Personel sayısı yetersizliği 

 Kurum içi iletişimin istenilen düzeyde 
olmaması, 

 Başkanlığın görev ve fonksiyonları ile 
personele sunulan mali ve sosyal 
imkânlar arasında bağ kurulamaması 

 Sosyal imkân ve aktivite eksikliği  

 İdari yapılanma eksikliği  
 

 

 
 
 

 
C-DEĞERLENDĠRME 

 
         Kuruluşunun üzerinden oldukça az bir zaman geçmesine rağmen Daire 
Başkanlığımız, bir takım olumsuzluk ve yetersizliklere rağmen büyük bir özveriyle görev 
yapmakta ve Üniversitemizin geleceğini şekillendirmede üstlendiği görevi eksiksiz bir 
şekilde yerine getirmektedir. 
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C. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 

 
 Birimimizdeki iş yükü ağırlığının dikkate alınarak çalışanlarının özlük 

haklarının İyileştirilmesinin sağlanması  
 Çalışanların verimini arttırmaya dönük eğitimlerin sürdürülmesi ve 

seminerlere katılımın sağlanması.  
 Birimler arası işbirliği ve bilgilendirmenin arttırılması.  
 Çalışanların verimini artırmayı sağlayan sosyal faaliyetlerin arttırılması 
 Başkanlıkta mümkün oldukça geçici statüde personel çalıştırılmaması, 
 Başkanlığa, Birim yöneticileri için şube müdürlüğü kadrosu verilmesi ve bu 

kadrolara liyakatli kişiler arasından atama yapılması, 
 Çalışanların tamamının Başkanlık kadrolarında olması, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

26 
 

 
 

 
 

VI. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 
        Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 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, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara 
dayanmaktadır.  
 

     Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 29.01.2021 

 
 

 

 

 

 

Hamza TALAYHAN  

Strateji Geliştirme Daire Başkan V. 

 

  


