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BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu yönetmm ve Kontrol Kanunun 60 ıncı ve 5436 sayılı

kanunun 15 mncm maddesmne dayanılarak hazırlanan Stratejm Gelmştrme Bmrmmlermnmn Çalışma

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelmk çerçevesmnde görev yapmaktadır.

5018 sayılı Kamu Malm Yönetmm ve Kontrol Kanunun amacı kamu kaynaklarının etkmlm,

vermmlm ve ekonommk kullanılması, hesap vermlebmlmrlmğm ve saydamlığı sağlamak üzere, kamu

malm yönetmmnmn yapısı ve mşleymşmnm, kamu bütçelermnmn hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm

malm mşlemlermn muhasebeleştrmlmesm, raporlanması ve malm kontrolü düzenlemektedmr.

5018  Sayılı  kanunun  41  mncm  maddesm  gereğmnce  hesap  verme  sorumluluğu

çerçevesmnde,  Damre  Başkanlığımızca  2017  yılında  yapılan  hmzmet  ve  faalmyetlere  mlmşkmn

hazırlanan 2017 Malm Yılı Faalmyet Raporu sunulmaktadır.

Alper YILDIRIM

Strateji Geliştrme Daire Başkanı
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1- GENEL BİLGİLER

1.1 Misyon ve Vizyon

Misyon

Ünmversmtemmzmn  kaynaklarını  malm  mevzuata  uygun  bmr  şekmlde  kullanarak  hesap

vermlebmlmrlmğm ve saydamlığı sağlamak, performans ve kalmte ölçütlermnm gelmştrmektr.

Vizyon

Görev alanımıza gmren konularda standartlar oluşturarak paydaşlarımıza en mym hmzmet

veren örnek bmr Başkanlık olmaktr.

1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Stratejm  Gelmştrme  Damre  Başkanlığımız  5018  sayılı  Kamu  Malm  Yönetmm  ve  Kontrol

Kanunun 60ıncı ve 5436 sayılı Kanun 15 mncm maddesm uyarınca çıkarılan 2006/9972 sayılı karar

ekm “Stratejm  Gelmştrme Bmrmmlermnmn Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelmğmn” 5’mncm

maddesm mle belmrlenmmş görevlerm yapmaktadır.

1. Ulusal  kalkınma  stratejm  ve  polmtkaları,  yıllık  program  ve  hükümet  programı

çerçevesmnde  mdarenmn  orta  ve  uzun  vadelm  stratejm  ve  polmtkalarını  belmrlemek,  amaçlarını

oluşturmak üzere gereklm çalışmaları yapmak.

2. İdarenmn görev alanına gmren konularda performans ve kalmte ölçütlerm gelmştrmek ve bu

kapsamda vermlecek dmğer görevlerm yermne getrmek.

3. İdarenmn yönetmm mle  hmzmetlermn  gelmştrmlmesm  ve performansla mlgmlm  bmlgm  ve vermlerm

toplamak, analmz etmek ve yorumlamak.

4. İdarenmn görev alanına gmren konularda, hmzmetlerm etkmleyecek dış faktörlerm mncelemek,

kurum mçm kapasmte araştrması yapmak, hmzmetlermn etkmlmlmğmnm ve tatmmn düzeymnm analmz etmek

ve genel araştrmalar yapmak.

5. Yönetm bmlgm smstemlermne mlmşkmn hmzmetlerm yermne getrmek.

6. İdarenmn stratejmk plan ve performans programının hazırlanmasını koordmne etmek ve

sonuçlarının konsolmde edmlmesm çalışmalarını yürütmek.

7. İzleyen mkm  yılın  bütçe tahmmnlermnm  de  mçeren mdare  bütçesmnm,  stratejmk  plan  ve  yıllık

performans  programına  uygun  olarak  hazırlamak  ve  mdare  faalmyetlermnmn  bunlara

uygunluğunu mzlemek ve değerlendmrmek.

8. Mevzuat uyarınca belmrlenecek bütçe mlke ve esasları çerçevesmnde, ayrıntlı harcama

programı  hazırlamak  ve  hmzmet  gereksmnmmlerm  dmkkate  alınarak  ödeneğmn  mlgmlm  bmrmmlere

göndermlmesmnm sağlamak.

9. Bütçe  kayıtlarını  tutmak,  bütçe  uygulama  sonuçlarına  mlmşkmn  vermlerm  toplamak,

değerlendmrmek ve bütçe kesmn hesabı mle malî mstatstklerm hazırlamak.
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10. İlgmlm  mevzuat çerçevesmnde mdare gelmrlermnm tahakkuk etrmek, gelmr ve alacaklarının

takmp ve tahsml mşlemlermnm yürütmek. 

11. Harcama  bmrmmlerm  tarafndan  hazırlanan  bmrmm  faalmyet  raporlarını  da  esas  alarak

mdarenmn faalmyet raporunu hazırlamak.

12. İdarenmn mülkmyetnde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara mlmşkmn mcmal

cetvellermnm düzenlemek.

13. İdarenmn  yatrım  programının  hazırlanmasını  koordmne  etmek,  uygulama  sonuçlarını

mzlemek ve yıllık yatrım değerlendmrme raporunu hazırlamak.

14. İdarenmn,  dmğer  mdareler  nezdmnde takmbm  gereken malî  mş  ve  mşlemlermnm  yürütmek ve

sonuçlandırmak.

15. Malî  kanunlarla  mlgmlm  dmğer  mevzuatn  uygulanması  konusunda  üst  yönetcmye  ve

harcama yetkmlmlermne gereklm bmlgmlerm sağlamak ve danışmanlık yapmak.

16. Ön malî kontrol faalmyetnm yürütmek.

17. İç  kontrol  smstemmnmn  kurulması,  standartlarının  uygulanması  ve  gelmştrmlmesm

konularında  çalışmalar  yapmak;  üst  yönetmmn  mç  denetme  yönelmk  mşlevmnmn  etkmlmlmğmnm  ve

vermmlmlmğmnm artrmak mçmn gereklm hazırlıkları yapmak.

18. Rektör tarafndan vermlecek dmğer görevlerm yapmak.
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1.3. Birime İlişkin Bilgiler

Damre Başkanlığımız 5436 sayılı Kanunun 15 mncm maddesmnmn 1 mncm fkrasının c bendm

uyarınca kurulmuştur. 09.11.2016 tarmhlm ve 142/5 sayılı Ünmversmtemmz  Senato Kararı mle Damre

Başkanlığımız Bmrmm Yönergesm kabul edmlmmştr.

1.3.1. Fiziksel Kaynaklar

1.3.1.1. Fiziksel Yapı

1.3.1.1.1. İdari Personel Hizmet Alanları

Sayısı
(Adet)

Alanı
(m2) Kullanan Sayısı (Kişi)

Çalışma Odası 12 421 21
Depo 1 16 21
Arşmv 1 80 21
Toplant Salonu 1 33 21
Toplam 15 550 21
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1.4. Örgüt Yapısı
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1.5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

E-bütçe, TTS, KBS, SGK, EBYS, MYS

1.5.1. Bilgisayarlar

BİLGİSAYARLAR ADET

Masaüstü Bmlgmsayar 20

Taşınabmlmr Bmlgmsayar 1

TOPLAM

1.5.2. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

CİNSİ ADET

IP Telefon 21

Fotokopm makmnesm 5

Tarayıcı 5

TOPLAM 31

1.6. İnsan Kaynakları

1.6.1. İdari Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre

İDARİ PERSONEL
(Kadroların Doluluk Oranına Göre) DOLU BOŞ TOPLAM

Genel İdarm Hmzmetler 21 0 21

Sağlık Hmzmetlerm Sınıf

Teknmk Hmzmetler Sınıf

Eğmtm ve Öğretm Hmzmetlerm Sınıf

Avukatlık Hmzmetlerm Sınıf

Dmn Hmzmetlerm Sınıf

Yardımcı Hmzmetler Sınıf

TOPLAM 21 21

1.7. Sunulan Hizmetler 

1.7.1. İdari Hizmetler

Başkanlığımız tarafndan sunulan hmzmetler 5 alt bmrmm tarafndan yürütülmektedmr.

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

- Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğünün Görevleri;

1) Performans programı hazırlıklarının koordmnasyonunu sağlamak,

2) Bütçeym hazırlamak,

3) Ayrıntlı finansman programını hazırlamak, 

4) Bütçe mşlemlermnm gerçekleştrmek ve kayıtlarını tutmak, 

5) Ödenek gönderme belgesm düzenlemek,

6) Gelmrlermn tahakkuku mle gelmr ve alacakların takmp mşlemlermnm yürütmek,
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7) Yatrım programı hazırlıklarının koordmnasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını mzlemek

ve yıllık yatrım değerlendmrme raporunu hazırlamak,

8 ) Kurumsal malm durum ve beklentler raporunu hazırlanmak,

9) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleymcm tedbmrler üretmek,

10) İdare faalmyetlermnmn stratejmk plan, performans programı ve bütçeye uygunluğu mzlemek ve

değerlendmrmek

11) İdarenmn görev alanına gmren konularda performans ve kalmte ölçütlerm gelmştrmek,

12) İdarenmn  yönetmm  mle  hmzmetlermn  gelmştrmlmesm  ve  performansla  mlgmlm  bmlgm  ve  vermlerm

toplamak, analmz etmek ve yorumlamak,

13) İdarenmn  ve/veya  bmrmmlermn  belmrlenen  performans  ve  kalmte  ölçütlermne  uyumunu

değerlendmrerek üst yönetcmye sunmak,

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün Görevleri;

1) İç  kontrol  smstemmnmn kurulması,  standartlarının uygulanması  ve gelmştrmlmesm  konusunda

çalışmalar yapmak.

2) İdarenmn görev alanına mlmşkmn konularda standartlar hazırlamak.

3) Bmlecmk Şeyh Edebalm  Ünmversmtesm  Ön Malm  Kontrol  Yönergesmnde belmrtlen mş ve mşlemlerm

yapmak.

4) Görev alanıyla mlgmlm konulardakm yazışma mşlemlermnm gerçekleştrmek

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

- Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Görevleri;

1) Açılmış bulunan avans ve kredmlermn takmp mşlemlerm mle kapanış kayıtlarını yapmak

2) Ay ve yılsonu mşlemlermnmn gerçekleştrmlmesm mle yıl sonu devmr kayıtlarının yapılması, 

3) Bmrmmlerden gelen maaşa mlmşkmn ödeme emmrlermnmn mevzuata uygunluğunun kontrolü, 

4) Bütçe bmrmmmnden gelen ödenek gönderme tutarlarının smstemden onaylanması, 

5) Emeklm keseneklermnmn SGK'ya göndermlmesm.

6) Günlük banka hareketlmklermnmn takmbm ve muhasebeleştrmlmesm, 

7) Doğrudan  temmn  kapsamındakm,  mal,  hmzmet  ve  yapım  mşlermne  amt  ödeme  emrm  ve  ekm

belgelermnmn mncelenmesm mşlemlermnm gerçekleştrmek 

8) Elektrmk, su doğalgaz , telefon, gazete mlanları vb. İşlere amt ödeme emrm ve ekm belgelermnmn

mncelenmesm mşlemlermnm gerçekleştrmek 

9) Fakülte/Ensttü ve Yüksekokullardan gelen ekders ve fazla mesam ödemelermne amt ödeme

emrm ve ekm belgelermnmn mncelenmesm mşlemlermnm gerçekleştrmek

10) Hakedmşe bağlanmış bulunan mşlere amt taahhüt kart oluşturmak ve bunlara amt kayıtlar 
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11) Hazmne Müsteşarlığı  nakmt  taleplermnmn smsteme gmrmlmesm,  tahakkuk ve nakmt  tutarlarının

takmbm

12) Hukuk  müşavmrlmğmnden  gelen  avukat  vekalet  ücretlermne  mlmşkmn  tutarların  emanete

alınması ve dağıtmının yapılması 

13) İdarm  görev ödeneğm,  gelmştrme ödeneğm,  sosyal  hak  ve  yardımlar,  jürm  ödemelerm,  usta

öğretcmler,  kısmm  zamanlı  öğrencmler,  arazm  tazmmnatları,  fazla  mesamler,  yabancı  uyruklu

öğretm üyelermnmn maaşları  vb.  personel  ödemelermne amt  ödeme emrm  ve ekm  belgelermnmn

mncelenmesm mşlemlermnm gerçekleştrmek 

14) Genel  Yönetm  Muhasebe  Yönetmelmğm  kapsamında  muhasebe  kayıtlarının  kontrol

edmlmesm gerekmrse düzeltme kayıtlarının yapılması, malm tabloların yayımlanması, 

15) Görev alanıyla mlgmlm konulardakm yazışma mşlemlermnm gerçekleştrmek 

16) Kamu İdaresm Hesaplarının Sayıştay’ a Vermlemesm ve Muhasebe Bmrmmlerm mle Muhesebe

Yetkmlmlermnmn  Bmldmrmlmesm  Hakkında Usul  ve  Esasların  5.  maddesm  uyarınca mstenmlen bmlgmlerm

Sayıştay'a göndermek, 

17) Malm yıl başından önce, harcama bmrmmlermnm ve bunlara bağlı ambarların açık adreslermnm ve

taşınır kayıt kontrol yetkmlmlermnmn bmlgmlermnm Sayıştay’ a göndermek,

18) Mal,  hmzmet  ve  yapım  mşlermne  amt  hakedmşe  bağlanmış  bulunan  ödeme  emrm  ve  ekm

belgelermnmn mncelenmesm mşlemlermnm gerçekleştrmek 

19) Muhasebe Yetkmlmsm  Mutemetlermnmn yapmış olduğu tahsmlatlar mle defer ve belgelermnmn

kontrolünün yapılması, 

20) Muhasebe  otomasyon  smstemlermne  amt  (KBS,  MYS vb.)  olan  ve  Başkanlığın  yetkmsmnde

bulanan şmfre verme mşlemlermne amt mşler, 

21) Müdürlüğe mntkal  etmmş olan kmşm  borçlarının  mlgmlm  mevzuat  hükümlermne uygun olarak

yazışma, teblmğ, kayıt ve tahsmlat mşlemlermnmn yapılmasını sağlamak, bmr örneğmnm Projeler Şube

Müdürlüğüne teslmm etmek. 

22) Say-2000m smstemmnden mşlem numarası alınması 

23) SGK gmderlermne amt ödeme emrm belgelermnmn mncelenmesm mşlemlermnm gerçekleştrmek 

24) Tahakkuka bağlanmış bulunan alacakların kayıt ve dmğer mşlemlermnm gerçekleştrmek

25) Taşınır Kesmn Hesabı ve Taşınır Kesmn Hesap İcmal Cetvellermnmn hazırlamak.

26) Taşınırların gmrmş ve çıkışına mlmşkmn muhasebe kayıtlarını gerçekleştrmek,

27) TÜBİTAK,  SANTEZ,  Bmlmmsel  Araştrma  Projelerm,  Erasmus,  Farabm  vb.  Projelermn

ödemelermne mlmşkmn belgelermnmn tetkmkm, muhasebe kayıtlarının tutulması, say 2000m smstemmne

gmrmlmesm ve ödeme sonrası mşlemlermnmn gerçekleştrmlmesm.

28) Tüm  harcama  bmrmmlermnden  gelen  avans  ve  kredmlere  amt  muhasebe  mşlem  fişlerm  ve

eklermnmn mncelenmesm mşlemlermnm gerçekleştrmek
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29) Tüm  harcama  bmrmmlermnden  gelen  yolluk  harcamalarına  amt  ödeme  emrm  ve  ekm

belgelermnmn mncelenmesm mşlemlermnm gerçekleştrmek 

30) Ünmversmtenmn Muhtasar ve KDV Beyannamelermnm düzenleyerek tahakkuk etrmek, 

31) Ünmversmtemmz personellermnmn kayıtlı olduğu sendmka adına maaşlarından yapılan kesmntym

mlgmlm  sendmka hesaplarına,  kefalete tabm  personellerden kesmlen kefalet  kesmntlermnmn Kefalet

Sandığı Başkanlığına, mcra kesmntsm yapılan personellerden kesmnt yapılan tutarların mlgmlm mcra

damrelermne ödenmesm,

Stratejik Yönetm ve Planlama Şube Müdürlüğü

- Stratejik Yönetm ve Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri;

1) Stratejmk planlama çalışmalarını koordmne etmek ve destek hmzmetlermnm vermek,

2) Kurum faalmyet raporlarını hazırlamak,

3) İdarenmn mmsyonunun belmrlenmesm çalışmalarını yürütmek,

4) İdarenmn görev alanına gmren konularda, hmzmetlerm etkmleyecek dış faktörlerm mncelemek,

5) Yenm hmzmet frsatlarını belmrlemek, etkmlmlmk ve vermmlmlmğm önleyen tehdmtlere tedbmrler almak,

6) Kurum mçm kapasmte arastrması yapmak, hmzmetlermn etkmlmlmğmnm ve yararlanıcı memnunmyetnm

analmz etmek ve genel arastrmalar yapmak

7) İdarenmn üstünlük ve zayıfıklarını tespmt etmek

8) İdarenmn görev alanıyla mlgmlm arastrma-gelmstrme faalmyetlermnm yürütmek.

9) İdare faalmyetlerm mle mlgmlm bmlgm ve vermlerm toplamak, tasnmf etmek, analmz etmek.

10) Yönetm bmlgm  smstemlermne mlmşkmn  hmzmetlerm  varsa mlgmlm  bmrmmlerle mşbmrlmğm  mçmnde yermne

getrmek,

11) Yönetm bmlgm smstemmnmn gelmştrmlmesm çalışmlarını yürütmek,

12) İstatstkm kayıt ve kalmte control mşlemlermnm yapmak,

13) Başkanlığın mnternet smtesmnmn düzenlenmesm ve güncellenmesm mşlemlermnm yapmak,

14) Başkanlığın gelen ve gmden evrak kayıt mşlemlermnmn yürütmek,

15) Başkanlık bünyesmndekm evrakları standart dosya planına göre dosyalamak ve  arşmvlemek,

16) Başkanlığın mal ve malzeme mhtyaçlarının karşılanmasına mlmşkmn mşlemlerm 

Rektörlük Tahakkuk İşlemleri Şube Müdürlüğü 

- Rektörlük Tahakkuk İşlemleri Şube Müdürlüğünün Görevleri;

1) Ünmversmtemmzde görev yapmakta olan akademmk ve mdarm personelmn mşe başlama yazısından

sonra harcama bmrmmlerm adına kmşmye bağlı; maaş, ek ders, fazla mesam, katlım ücret, yolluk,

sosyal haklar, jürm ödemelerm mle smgorta gmrmş ve çıkış mşlemlerm, sosyal güvenlmk ödemelerm, sağlık

prmm ödemelerm, nafaka, mcra, sendmka, kefalet kesmntsm mşlemlerm, geçmcm personel ödemelerm,

personel nakml bmldmrmmlerm ve kmşm borcu mşlemlermnm yürütmek.
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2) SGK  kurum  alacaklarına  amt  mşlemlermnm  (ek  karşılıklar,  makam  tazmmnat vb.  ödemeler)

yürütmek.

1.8. Yönetm ve İç Kontrol Sistemi

GÖREVİ UNVANI, ADI VE
SOYADI

GÖREV ŞEKLİ
(ASİL/VEKİL)

GÖREV TARİHLERİ
(…..MALİ YILI)

Damre Başkanı Alper YILDIRIM Asml 14.04.2009
Harcama Yetkmlmsm Alper YILDIRIM Asml 25.10.2016

Gerçekleştrme Görevlmsm Halml ÜNAL Asml 25.10.2016

Muhasebe Yetkmlmsm Arzu TALİ ÜNAL Asml 25.10.2016

Taşınır Kontrol Yetkmlmsm Halml ÜNAL Asml 25.10.2016

2. AMAÇ ve HEDEFLER

2.1. Birimin Amaç ve Hedeferi

2017-2021  Ünmversmte  Stratejmk   Planında belmrtlen  amaç  ve  hedefere  ulaşabmlmek

üzere  damre  başkanlığımızca  gerçekleştrmlecek  faalmyetlerm  konusunda  gereklm  hassasmyetn

göstermlmesm bmrmmmmmzmn temel amaç ve hedefi olmuştur.

2.2. Temel Politkalar ve Öncelikler 

Başkanlığımızın öncelmklermnm şu şekmlde sıralayabmlmrmz:

Hizmet içi eğitm verilmesii

Personelmmmzmn  değmşen  mevzuat  bmlgmlermnm  güncel  tutabmlmesm  mçmn  toplant ve

semmnerlerle  bu  konulardakm  yenmlmklerm  takmp  etmelerm  sağlanmalıdır.  Kurum  mçm  eğmtmlerle

çoğu yenm olan personellermmmzmn mş deneymmlerm ve bmlgmlerm artrılmaya çalışılmalıdır.

İç Kontrol Sisteminin Kurulmasıi

İç  kontrol  eylem  planımız  hazırlanmış  olup  mç  kontrol  smstemm  hakkında  dmğer  tüm

bmrmmlermn  bmlgm  sahmbm  olması  ve  smsteme  entegre  olması  mçmn  çalışmalar  yapılmakta  ve  mç

kontrol smstemmnmn koordmnasyonu Başkanlığımızca sağlanmaktadır.

Esas alınacak polmtka belgelerm  kamu mdaresmnmn faalmyet alanı  ve mçmnde bulunduğu sektöre

göre değmşmektedmr. Ancak örnek olması açısından aşağıdakm polmtka belgelerm sayılabmlmr.

—Yükseköğretm Kurulu Başkanlığı Tarafndan Hazırlanan “Türkmye’nmn Yükseköğretm

Stratejmsm”

—Kalkınma Planları ve Yılı Programı, 

—Orta Vadelm Program, 

—Orta Vadelm Malm Plan, 

—Bmlgm Toplumu Stratejmsm ve Ekm Eylem Planı,
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3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3.1. Mali Bilgiler

3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları

3.1.1.1. Bütçe Giderleri

Başkanlığımıza 2017 malm bütçesmnde 742.000 TL ödenek tahsms edmlmmş, 872.678 TL

harcanmış  olup  başlangıç  ödeneğmnmn  %  118  m  kullanılmıştr.  Bu  harcamalar  üç  ana  gmder

grubunda gerçekleştrmlmmştr. Bu ana gmder grupları ve harcamalar aşağıda belmrtldmğm gmbmdmr.

2017 BÜTÇE
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

2017 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI GERÇEK. ORANI

TL TL %
01.Personel Gmderlerm 713.000 862.132 % 121

02.Sos. Gev. Kurum. Dev. Prmmm Gmd. 106.000 116.467 % 109

03.Mal ve Hmzmet Alım Gmderlerm 29.000 10.546 % 36

05.Carm Transferler 0 0 % 0

06.Sermaye Gmderlerm 0 0 % 0

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 742.000 872.678 % 118

3.1.1.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Mal ve hmzmet alımları gmderlerm hesabı mçmn 2017 yılında 29.000 TL ödenek öngörülmüş

olup  10.546  TL  gmder  yapılarak  kullanılabmlmr  ödeneğmn  %  36  sı  harcanmıştr.  Bu  hesap

grubundan yapılan ödenek kullanımlarının ayrıntları mncelendmğmnde, harcamalar asaşğıdakm

gmbm olmuştur:

03.2 Tüketme Yönelmk Mal ve Malzeme Alım Gmderlermne tahsms edmlen 6.000 TL ödeneğmn % 23

ü kullanılarak 1.408 TL harcama yapılmıştr.

03.3  Yolluk  gmderlermne  tahsms  edmlen  9.000  TL  ödeneğmn  %  27  sm  kullanılarak  2.435,58  TL

harcama yapılmıştr.

03.5 Hmzmet Alım Gmderlermne tahsms edmlen 7.000 TL ödenekten harcama yapılmamıştr.

03.7 Menkul Mal Gayrm Maddm Hak Alım Bakım ve Onarım Gmderlermne tahsms edmlen 7.000 TL

ödeneğmn % 96 sı kullanılarak 6.702 TL harcama yapılmıştr.

3.1.1.3. Mali Denetm Sonuçları 

2017 yılında Başkanlığımıza amt herhangm bmr dış denetm raporu bulunmamaktadır.

3.2. Performans Bilgileri

3.2.1. Performans Sonuçları ve Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Tablosu

2017- 2021 Stratejmk Planında belmrtlen amaç, hedef ve performans göstergelermne 

göre ünmversmtemmze amt performans bmlgmlerm değerlendmrmlmektedmr.
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3.2.2. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Performans  Bmlgm  Smstemm  olarak  Ünmversmtemmzde  e-bütçe  smstemm  kullanılmaktadır.

Bunun  dışında  bmr  otomasyon  programı  bulunmamaktadır.  E-bütçe  smstemmnmn  olanakları

ölçüsünde performans programı gmrmşlerm ve takmplerm yapılmaktadır.

4. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.1. Üstünlükler 

- MYS, KBS, e-Bütçe, EBYS, TTS, SGK otomasyon smtemlermnmn varlığı

- Dmnammk, yenmlmkçm ve mevzuata hakmm personel temmnm

- Mevzuata uygun doğru, güvenmlmr, kayıtların tutulmasını yenm, bmlgmlm, mlerlemeye açık ve takım

çalışmasını destekleyen yönetm anlayışı

4.2. Zayıfıklar

- Hmzmet mçm eğmtmmn yetersmzlmğm

- Performansa dayalı ödüllendmrme smstemmnmn olmaması

- Kullanılan programların arasında verm alışvermşm yapılamaması

5. ÖNERİ VE TEDBİRLER

5.1. Öneri ve Tedbirler

Stratejm Gelmştrme Damre Başkanlığı olarak bmrmmmmmz, yukarıda bahsm geçen üstünlük ve

zayıfıkların  bmlmncmnde  olarak,  üstünlüklermn  değerlendmrmlmesm,  zayıfıkların  gmdermlmesm

yönünde çalışmalarını sürdürerek, ünmversmte yönetmmnmn de desteğmyle kısa sürede amaç ve

hedeferm doğrultusunda görev, yetkm ve sorumluluklarını yermne getrmeye devam edecektr.

HAZIRLAYAN

Adı Soyadı i Samet ERGEN

Unvanı i V.H.K.İ.

Telefonu i 1858

İmza i
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkmlmsm olarak yetkmm dâhmlmnde;

Bu raporda yer alan bmlgmlermn güvenmlmr, tam ve doğru olduğunu beyan edermm.

Bu raporda açıklanan faalmyetler  mçmn mdare  bütçesmnden harcama bmrmmmmmze  tahsms  edmlmmş

kaynakların  etkmlm,  ekonommk  ve  vermmlm  bmr  şekmlde  kullanıldığını,  görev  ve  yetkm  alanım

çerçevesmnde mç kontrol smstemmnmn mdarm ve malm kararlar mle bunlara mlmşkmn mşlemlermn yasallık ve

düzenlmlmğm hususunda yeterlm güvenceym sağladığını ve harcama bmrmmmmmzde süreç kontrolünün

etkmn olarak uygulandığını bmldmrmrmm.

Bu güvence, harcama yetkmlmsm olarak sahmp olduğum bmlgm ve değerlendmrmeler, mç kontroller, mç

denetçm raporları mle Sayıştay raporları gmbm bmlgmm dâhmlmndekm hususlara dayanmaktadır.

Burada  raporlanmayan,  mdarenmn  menfaatlermne  zarar  veren  herhangm  bmr  husus  hakkında

bmlgmm olmadığını beyan edermm. 30.01.2018

İmza

Ad-Soyadi Alper YILDIRIM

Unvani Daire Başkanı

15/15


	BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
	1- GENEL BİLGİLER
	1.1 Misyon ve Vizyon
	1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar
	1.3. Birime İlişkin Bilgiler
	1.4. Örgüt Yapısı
	1.5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
	1.6. İnsan Kaynakları
	1.7. Sunulan Hizmetler
	1.8. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

	2. AMAÇ ve HEDEFLER
	2.1. Birimin Amaç ve Hedefleri
	2.2. Temel Politikalar ve Öncelikler

	3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
	3.1. Mali Bilgiler
	3.2. Performans Bilgileri

	4. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
	4.1. Üstünlükler
	4.2. Zayıflıklar

	5. ÖNERİ VE TEDBİRLER
	5.1. Öneri ve Tedbirler

	İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

