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qALI$MA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YONBNCN

niniNci n0ltitvt
Amag, Kapsam, Dayanakve Tanrmlar
Amag

Madde 1- Bu Yonergenin amacl; Strateji Geligtirme Daire Baqkanh[rnca yerine getirilecek
biitge, performans programl faaliyetlerine iliqkin ilke, ig, iglem ve stiregleri belirlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu Yrinerge, 5018 sayrh Kamu Mali Ycinetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi,
5436 sayrh kanunun 15. maddesi ve 18/0212006 tarihli ve 26084 saylt Resmi Gazetede
yayrmlanan Strateji Geliqtirme Birimlerinin Qahgma Usul ve esaslart Hakkrnda Ydnetmeli[in
9. maddesine dayantlarak hazrrlanmrgtrr.

Tanrmlar
Madde 3 - Bu Ydnergede gegen;
a) Bakanhk Maliye Bakanhprnt, Kalktnma Bakanltprnt,
b) Bakan: Milli E[itim Bakamnt,
b) ust Yiinetici: izmir Katip Qelebi Universitesi Rektortinii,
c) Baqkanhk: Strateji Geliqtirme Daire Baqkanhfrnr,

d)
e)
f)

g)

gube

Miidiirliifii:

Biitge ve Performans Programr $ube Miidtrliiftinii,
Universitemiz btitgesine cjdenek tahsis edilen ve harcama

Harcama Birimi:
yetkisi bulunan birimi,
Harcama yetkilisi: Btitgeyle ddenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en
tist yoneticisini,

Biitge: Belirli bir donemdeki gelir ve gider tahminleri ile

bunlartn

uygulanmasrna iliqkin hususlarr gdsteren ve usultine uygun olarak ytirtirliige

konulan belgeYi,

h)
D
i)

Performans Esash Biitge: Performans dlgiimti yaparak ulaqrlmak istenen
hedeflere ulagrp ulagamadrfrru de[erlendiren ve sonuglarmr raporlayan
biitgeleqtirme si stemini,
Mali Yrl: Takvim Ytlmt,
Yiinerge: Bu YcinergeYi,
ifade eder.
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ixiNci nolUlr
Fonksivonlarr Olarak Giirevleri

Giirevler
Madde 4- Bttge ve performans programr gube miidtirlt[ii agalrda sayrlan grirevleri yerine
getirir.
a) Performans programl hazrrhklarr agamasmda stratejik ydnetim ve planlama
birimine gerekli destepi saplamak,
b) Universite biitgesini hazrlamak,
c) Universiteye bttge ile verilen rjdeneklere ait aynntrh harcama ve finans programl
hazulamak,
d) Universitenin btitge iglemlerini gergekleqtirmek ve kayrtlanm tutmak,
e) Universitenin harcama birimleri tarafindan diizenlenen ddenek gdnderme
belgesine dayanrlarak odenelin ilgili birimlere gdnderilmesini sa[lamak,
0 Universite yatrrm programl hazrrhklanmn koordinasyonunu sallamak, uygulama
sonuglannr izlemek ve yrlhk yatrrm delerlendirme raporunu hazrlamak,
s) Universite biitge uygulama sonuglanm raporlamak,
h) Universiteye ait biitge gelir tahminlerini gergekleqtirmek amacryla elde edilen
gelirlerin takip iqlemlerini yiiriitmek,

UqtrNcU nOlUwt
Biitge ve Performans Programrnrn Hazrrlanmasr
Performans programr ve hazrrltklartnrn koordinasyonu
Madde 5- Performans programlan, Stratejik Planlarrn yrlhk uygulama dilimlerini oluqturur.
Performans programlarr, Stratejik Planlara uygun olarak Bakanhkga belirlenen usul ve esaslar
gergevesinde harcama birimleri taraflndan, Stratejik Ydnetim ve Planlama $ube MtidiirlU[ii
ile Biitge ve Performans Programr $ube Mtidtirliipiiniin ortak gahgmalarryla hazrlarur ve
belirtilen si.irelerde Bagkanhfa iletilir. Universite Stratejik Plaruna ve performans programma
uygunlu[unun sa[lanmasrna yonelik koordinasyonu ve de[erlendirmesi yaprlrr. Universite
Stratejik Plamna uygun Universite performans programl gahqmalannda; bir mali yrlda
ytirtitillecek faaliyetleri, faaliyet ve proje baztnda kaynak ihtiyacmt, performans hedef ve
gostergelerini igerecek gekilde birim performans programlarr dikkate ahnarak hazrclanr.

Biitgenin hazrrlanmasr
Madde 6- Mayrs ayr sonunda yayrmlanan orta vadeli program ile Haziran aymm 15 (on
be$)'ine kadar yayrmlanan orta vadeli mali plan do[rultusundahanrlanan;Haziran ayl sonuna
kadar Maliye Bakanhlr tarafindan yayrmlanan yrh merkezi yrinetim biitge hanrlama rehberi
ile Devlet Planlama Teqkilatr tarafindan yayrmlanan yrh yatrnm programl hazrlama
rehberindeki belirtilen esas ve usuller do[rultusunda biitge hazrrhk gahgmalan baqlatrlrr.
Birimimizce; izleyen iki yrhn btitge tahminlerini de igeren biitge tekliflerin
hazrrlanmasrnda dikkate almmasr gereken hususlar bft yazt ile harcama birimlerine duyurulur.
Birimimizce; Temmuz ayml sonuna kadar Maliye Bakanhlma verilecek olan
Universite biitge teklifine esas olmak izere; en geg Temmuz aylnm yirmisine kadar harcama
birimlerinden biitge tekliflerinin hazrrlanarak birimimize iletilmesi istenir. Aym si.ire
igerisinde sermaye giderlerine iliqkin teklifler de ilgili harcama birimlerinden istenir
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Harcama birimlerinden gelen btitge teklifleri ile sermaye giderlerine iligkin teklifler
konsolide edilerek en geg Temmuz aylrun sonuna kadar Maliye Bakanhprna grinderilmek
tizere tiniversite biitge teklifi hazrrlanarak Maliye Bakanhlrna grinderilir.

Biitgenin gOriigiilmesi
Madde 7- Maliye Bakanhfrna grinderilen Universitemiz btitge teklifi tizerinde Maliye
Bakanh[r nezdinde yaprlacak gOrtigmelere iliqkin belirlenen tarih birimimizce ilgili birimlere
duyurulur.
Makroekonomik g<istergeler ile biitge biiyi.ikliiklerini igeren YPK kararlan
doprultusunda Maliye Bakanhlr ve Kalkrnma Bakanh[r g<irtigmeleri sonucu hazrlanan
Universite btitge tasansr, en geg Ekim aymrn onyedisine kadar Maliye Bakanhlrna grinderilir.
Maliye Bakanhlrnca konsolide edilen merkezi ydnetim biitge kanun tasanst Tiirkiye
Biiytik Millet Meclisinin Btitge ve Plan Komisyonuna gdnderilmesini miiteakip, komisyon
toplantr giindemine uygun olarak Btitge ve Plan Komisyonundaki btitge gcirtigmeleri baglar.
Biitgenin kanunlaqmasr (Yasalaqmasr)
Madde 8- Biitge ve Plan komisyonunda kurumlar itibariyle gdriigiilen merkezi ydnetim btitge
kanun tasansr genel kurulda da kurumlar itibariyle gtiri.igiilerek Arahk ayln sonuna kadar
resmi gazetede yayrmlanarak kanunlagrr.

uonotrNcU SOLUIvI
Biitgenin Uygulanmast
Serbest btrakma
Madde 9- Aynntrh harcama programmln ytiriirlti[e girmeden dnceki ddnemlerde, harcama
izinlerinin yetersiz kalmasr durumunda btitge ddeneklerinin kullanrmrna izin verilmesi

iglevidir.
Harcama birimleri tarafindan birimimizce gcinderilen serbest brrakma talepleri; ilgili
tertibine uygunluk agrsrndan, tasamrf genelgelerinde belirtilen hususlar ydniinden incelenir ve
uygun gciriilen talepler bir yazr ile Maliye Bakanh[rna gtinderilir. Uygun gtiriilmeyen serbest
brrakma talepleri ise gerekgesi belirtilerek ilgili harcama birimine iade edilir.
Bakanhkga gergeklegtirilen serbest brrakma iqlemi harcama birimine bir yazr rle

bildirilir.

Aynntrh harcama ve finansman programrnrn hazrrlanmasl
Madde 10- Aynntrh harcama ve finansman programrn hazrrhklan yrh merkezi ycinetim biitge
uygulama talimatrmn Maliye Bakanhlrnca yayrmlanmastyla baglar. Harcama birimleri;
biitgelerinde yer alan ddeneklerin aylara dalrkmrm igeren aynntrlt harcama programlanna
iligkin tekliflerini talimatta belirtilen ilke ve esaslar do!rultusunda hanrlayarak birimimize
gcinderirler.

Hazrrlanan aynntrh harcama programlan konsolide edilerek tiniversitemiz bttgesine
ait ayrrntrh harcama ve finansman programl hazrrlamr. Bu programa uygun olarak
birimimizce aynntrh finansman icmal cetveli haztrlanarakMaliye Bakanhprna gcinderilir.

Bakanhkga vize edilen aynntrh finansman programl icmal cetveli harcama
birimlerinin tekliflerine uygun olarak detay ayrmttlt finansman programl hazrrlanarak sistem
tizerinde onaylanrr ve harcama birimlerine bir yazr ile bildirerek odeneklerin kullanrlrr hale
gelmesini sallamr.
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Revize iglemleri

Madde

l1-

Ayrrntrh harcama

ve

finansman programlannda

yer alan

<ideneklerin

programlanan ddnemden 6nce kullamlrr hale getirilme iglemine revize denir.

Harcama birimlerince talep edilen revize iglemleri, rjncelikle icmal finansman
programrnda depigiklik olmayacak gekilde talepte bulunurlar. Bu kapsamda ekonomik
smrflandrmamn ikinci diizeyi itibariyle aynr ttir olan tertiplerdeki ridenekler arasmda revize
iglemi yaprlrr.
Revize talepleri, ddenepinin kullamlabilir olmasr (harcanmamrg ve ddenek gonderme
belgesine ba[lanmamrq) ydntinde incelenerek birimimizce igleme almrr. Uygun gdrtilmeyen
revrze talepleri gerekgesi belirtilmek sruetiyle harcama birimlerine iade edilir.

Odenek aktarma iglemleri
Madde 12- Aktarma iglemleri; kurum igi aktarmalar ve kurum drgr aktarmalar olmak izere
iki qekilde yaprlrr.
a) Kurum igi aktarmalar: Harcama birimleri ihtiyaglarr do!rultusunda bi.itgelerinde
yer alan ddeneklerinin yetersiz kalan tertibi ile aktarma yaprlacak tertibinin belirtildi[i
taleplerini birimimize g<inderirler. Birimimizce sdz konusu talepler; aktarma yaprlacak
tertipteki ddenefin kullamlabilir durumda olmasr (serbest brakrlmrg, ridenek gonderme
belgesine ba[lanmamrg veya ddenek gcinderme belgesine baflandr[r halde cin <ideme
yaprlmamrg, harcanmamrg) y<intinde incelenerek igleme almrr.

Yatrrmlara iliqkin aktarma talepleri; yrllarr yatnm programmm izlenmesi ve
koordinasyonu karannda belirtilen hi.ikiimler gergevesinde incelenir ve uygun gdriilen aktarma
talepleri elektronik sistemde gergeklegtirilerek bu igleme iliqkin aktarma formu bir yazr ile
ilgili birimlere bildirilir.
Uygun gtirtilmeyen aktarma talepleri gerekgesi belirtilmek suretiyle harcama
birimlerine iade edilir.
b) Kurum drgr aktarmalar: Harcama birimlerinin ddenek ihtiyaglannr kurum igi
aktarmalarla kargrlanamamasl durumunda ilave ddenek talepleri birimimize iletilir.
Birimimizce sdz konusu talepler mevzuata uygunlulu yontinden incelenir ve uygun g<iriilen
talepler Maliye Bakanh[rna gdnderilir. Maliye Bakanh[rnca gergeklegtirilen aktarma iglemi
bir yazr ile ilgili birimlere bildirilir.
Uygun gtirtilmeyen aktarma talepleri gerekgesi belirtilmek suretiyle harcama
birimlerine iade edilir.

6z gelirlere iligkin iglemler

Madde 13-

6z

gelirin tahsil edildi[ine iligkin muhasebe iglem figinin birimimize
iletilmesinden sonra birimler itibariyle btitge tertiplerinde gristerilen ddenekler ile
kargrlagtrrrlrr ve ilgili birimlerin taleplerine gdre ridenek gdnderme belgesine ba[lanarak
harcanmasr sallanrr.

Btitge gelir cetvelinde yer alan gelir tahmininden fazla gelir tahsil edilmesi halinde
gelir fazlasma iligkin tutarlar 5018 sayrh kanunun 39. maddesi ile yrllarr biitge kanunlanrun
ilgili maddesi uyannca hesaplanarak ilgili tertiplerine <idenek kaydr yaprlrr.
Universitemiz oz gelirleri tahsilatrn yaprldr[rna iligkin muhasebe iqlem fipinin
birimimize iletilmesinden sonra gelir kodlarrmn belirtildili (B) igaretli cetvelindeki <idenek
tahsisine uygunlulu sa[lanarak Odenek kaydr iglemleri yaprlrr.
Odenek giinderme belgeleri
Madde 14- Biitge tjdeneklerinin da[rtrmr odenek gonderme belgesiyle yaprlrr. Odenek
gcinderme belgeleri harcama yetkilisi ve Mali Hizmetler Birimi tarafindan imzalandrktan
sonra ilgili birimlere bir yaztile gdnderilir.
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Odenek gcinderme belgeleri, Btitge ve Performans Programr $ube Mtidi.irlii[tince; yrh
merkezi ydnetim biitge kanununa, btitge tertibine, ayrrntrk harcama programma, btitge
tideneklerinin dalrtrm ve kullammrna iligkin usul ve esaslara uygunlulu ydntinden
incelenerek e-btitge sistemi tizerinden cidenek kayrt ve daprtrm iglemlerine onay verilmesi,
tideneklerin tin mali kontrol iglemlerin yaprldrpr ve uygun gdrib verildili anlamrna gelir.
Tenkis belgelerinin dn mali kontrol iglemleri de ddenek gdnderme belgeleri igin
belirtilen usul ve esaslar gergevesinde ytirtittiltir.

Biitge iglemlerinin gergekleqtirilmesi, kayrtlannrn tutulmasr ve iptali
Madde 15- Btitge iglemlerine ait kayrtlar elektronik ortamda tutulur, biitge istatistiklerinde
kullamlmak iizere dosyalamr.
Odenek ekleme ve aktarma iglemlerinin gergeklegmesinden sonra ortayagrkan; tertibe
uygunsuzluk maddi hata veya mevzuat agrsrndan uygunsuzluk hallerinde; birimimizce ilgili
btitge iglemi iptal edilir. iptal iglemi Maliye Bakanh[rna, Sayrgtay Bagkanhprna ve ilgili
birimlere duyurulur.

Tenkis iglemleri
Madde 16- Mali yrl igerisinde ddenek grinderme belgelerinde harcanamayacapr anlagrlan
tutarlann btitge ddenepine iade edilmesi amacryla tenkis belgesi dtizenlenir.
Harcama birimlerince talep edilen veya resen yaprlan tenkis belgeleri Muhasebe Kesin
Hesap ve Raporlama Birimindeki harcamalara iligkin kayrtlarla uygunlulu sa[lanarak igleme
almrr.

Uygun gdriilen tenkis iglemi igin tenkis belgesi icmali hazrrlanarak imzaya sunulur ve
ilgili birimlere gdnderilir.
Uygun gcirtilmeyen tenkis belgeleri gerekgesi belirtilerek ilgili harcama birimine iade

sistem iizerinde onaylanarak

edilir.
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimince diizenlenen yrl sonu tenkis belgeleri
birimimize gcinderilir.
Sciz konusu tenkis belgeleri elektronik ortamda onaylanarak kayrtlarr tutulur.

Biitge uygulamalan sonuglannm raporlanmasr
Madde 17- Yrh btitge uygulama sonuglanna iligkin her ti.irlti rapor, cetvel ve belge; yrh
igerisinde gergeklegtirilen btitge iglemleri ve btitge uygulama sonuglanndaki veriler goz
ontinde bulundurularak birim tarafindan hazrlanr.

BE$iNCi nOlUwr
Yatrrmlarrn Koordinasyonu, izlenmesi ve Raporlanmasl
Yatrnm programmrn uygulanmasr koordinasyonu
Madde 18- Yattnm programl Resmi gazetede yayrmlandrktan sonra; toplu velveya
toplulagtrrrlmrg projelere ait ddenekler Yrh Yatnm Programmm Uygulanmasr,
Koordinasyonu ve izlenmesine Dair Kararda belirtilen stire ve esaslar doprultusunda biitge
ridenek iqlemleri agrsrndan koordinasyonu saflarur.

Yatrrrm programmrn revizesi
Madde 19- Yatrrrm programrnda yer alan projelerin yer, siire, karakteristik, proje maliyeti ve
tidenelinde yrl iginde yaprlacak deliqiklik talepleri, ilgili harcama birimince Bagkanh[rmrza
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iletilir. Proje revize talepleri, Yrh Yatrnm Programrmn Uygulanmast, Koordinasyonu

ve

izlenmesine Dair Karar hiiktimleri gergevesinde incelenir.
Yaprlan incelemeden sonra, yrh projesinde yaprlmasl uygun g<irtilen rcvize talepleri,
Kalkrnma Bakankfr'na grinderilir. Kalkrnma Bakanh[r'nca uygun gcirtilen proje revizeleri bir
y azr ile il gili harcama biriml erine bildiri lir.

Yafirrm programlarmrn izlenmesi ve raporlanmasr
Madde 20- Kalkrnma Bakanh[r'nca belirlenen tiger ayhk dcinemler itibariyle Yapr Igleri ve
Teknik Daire Bagkanhprnca hazrlanacak yrh yatrnm uygulama raporuna iligkin cetveller,
harcama birimlerince bfu yazr ekinde Yapr igleri ve Teknik Daire Baqkanh[rna gcinderilir.
Harcama birimlerince hazrlanan yatrnm uygulama raporlan Yapr iqleri ve Teknik Daire
Baqkanhlr tarafindan konsolide edilir ve Kalkrnma Bakanh$r'nca stiresi igerisinde bildirilmek
iizere Baqkanh[rmrza gdnderilir.

Yrlsonunda Yapr igleri ve Teknik Daire Baqkanhprnca hazulanan Yrlhk Yatrtm
De[erlendirme Raporu izleyen yrhn Mart ayl sonuna kadar Sayrgtay Bagkanh[rna, Bakanh[a
ve Kalkrnma Bakanhfrna gdnderilmek izere Bagkanhlrmrza gOnderilir.

ALTINCI NOIUTVT
Diler Hiikiimler
Tereddiitlerin giderilmesi
Madde 21- Bu Ydnergenin uygulanmasmda ortaya grkabilecek tereddtitleri gidermeye
Bagkanhk yetkilidir.

Yiiriirliik
Madde 22-Buycinerge iist ydnetici tarafindan onaylandr$r tarihten itibaren ytiriirliipe girer.

Yiiriitme
Madde 23- Bu ycinerge hiikiimlerini tist yonetici adrna Strateji Geliqtirme Dairesi Bagkam
viirtitfir.
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