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Doküman Türü 
☒ Kanun ☐ CB Kararnamesi ☐ CB Kararı ☐ Tebliğ 

☐ Yönetmelik ☐ Yönerge ☐ Esas ve Usul ☐ Sözleşme/Protokol 

Doküman Adı 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapan 7254 
sayılı Kanun 

 
ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme  

MADDE 9- (1) Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı 

tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve 

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve 

vizyonlarını oluşturmak,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda 

ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 

katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 

(2) Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede 

sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak 

tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans 

göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. 

 

(3) Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve 

stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların 

politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul 

ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. 
 
(4) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların 
kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren 
performans programı hazırlar.  
 

Stratejik planlama ve performans esaslı program bütçe 

MADDE 9- (1) Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı 

tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve 

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve 

vizyonlarını oluşturmak,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda 

ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 

katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 

(2) Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede 

sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak 

tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans 

göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. 

(3) Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve 

stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların 

politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul 

ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. 

 
(4) Kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri 
faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans 
göstergelerini içeren performans programı hazırlar. 
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Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, 
vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına 
dayalı olarak hazırlarlar.  
 
(6) Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen 
performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans 
denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı 
programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, 
Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planları ile program 
yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlar. 
  
(6) (Ek fıkra: RG-16/10/2020-7254/1 md.) Kamu idareleri, bütçeleri 
ile stratejik plan ve performans programlarını izlemek ve 
değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli olarak veri 
toplar ve analiz eder. İzleme ve değerlendirme sonuçları idare faaliyet 
raporlarında gösterilir. 
 
(7)  Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen 
performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans 
denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Bütçe İlkeleri 
MADDE 13- (1) 
k) Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini 
sağlayacak şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığınca uluslararası 
standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tâbi 
tutularak hazırlanır ve uygulanır. 

Bütçe İlkeleri 
MADDE 13- (1) 
k) Bütçeler, program yapısı esas alınarak kurumsal ve ekonomik 
sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca 
uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya 
tabi tutularak hazırlanır ve uygulanır. 

Merkezî yönetim bütçe kanununun kapsamı ve düzeni  
MADDE 15- 
(3) Merkezî yönetim bütçe kanununun gider cetvelinin bölümleri, 
analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak fonksiyonlar şeklinde 
düzenlenir. Fonksiyonlar birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü düzeyde 
alt fonksiyonlara ayrılır. 
(4) İlgili mevzuatta giderlere ilişkin olarak yer alan “Fasıl ve bölüm” 
deyimleri fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyini, “Kesim” 
deyimi fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyini, “Madde” deyimi 
fonksiyonel sınıflandırmanın üçüncü düzeyini, “Tertip” deyimi 
kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodların bütün düzeyleri ile 
ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyini, borç ödemeleri yönünden 

Merkezî yönetim bütçe kanununun kapsamı ve düzeni  
MADDE 15- 
(3) Merkezî yönetim bütçe kanununun gider cetvelinin bölümleri, 
analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak programlar itibarıyla 
düzenlenir. 
 
(4) İlgili mevzuatta giderlere ilişkin olarak yer alan “Tertip” deyimi 
program sınıflandırmasının ilk düzeyini, kurumsal ve finansman tipi 
sınıflandırmanın bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki 
düzeyini, borç ödemeleri yönünden “ilgili hizmet tertibi” deyimi borç 
konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertipleri ifade eder.” 
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“ilgili hizmet tertibi” deyimi borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü 
ilgili tertipleri ifade eder. 
Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanması 
MADDE 17- Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında; 
 
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini üç yıllık bütçeleme 
anlayışı, stratejik planları ve performans hedefleri ile kurumsal, 
işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlarlar. 

Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanması 
MADDE 17- Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında; 
 
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini üç yıllık bütçeleme 
anlayışı, stratejik planları ve performans programları ile program 
yapısını esas alarak bu Kanunda tanımlanan tertip düzeylerini 
içerecek şekilde hazırlar. 

Ek Fıkra Eklenmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 3 üncü maddesine (e) 
fıkrasının Eklenmesi 
e) Tıp fakültesi kurmak isteyen vakıf yükseköğretim kurumlarının; 
eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sağlık hizmetleri sunumu için asgari 
iki yüz yatak kapasitesine sahip, Yükseköğretim Kurulunun tıp eğitimi 
için gerekli gördüğü asgari fiziki mekân ve donanım şartlarını 
sağlayan, Sağlık Bakanlığının planlama ilkeleri çerçevesinde kendi 
mülkiyetinde yapacağı hastaneye ait ön izin belgesi veya yukarıdaki 
şartları haiz, mevcutta faaliyet gösteren bir hastanenin, tıp fakültesi 
kurulmasını takiben üniversiteye devredileceğine dair belgeler; 
açılmış olan tıp programına öğrenci alabilmek için ise vakıf 
üniversitesinin kendi mülkiyetinde, ruhsatı ve işletme hakkı 
kendisine ait bulunan yukarıdaki şartları haiz hastanesinin varlığını 
gösteren belgeler. 

Geçici Madde Eklenmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde Eklenmesi 
GEÇİCİ MADDE 82 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bünyesinde 
tıp fakültesi olan ve kendisine ait hastanesi bulunmayan vakıf 
yükseköğretim kurumlarının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren iki yıl içerisinde ek 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan 
hastaneye ait ön izin belgesini veya aynı şartları haiz mevcut bir 
hastaneyi devralacağına dair belgeyi Yükseköğretim Kuruluna teslim 
etmesi zorunludur. Bu süre içerisinde söz konusu belgeleri teslim 
etmeyen vakıf yükseköğretim kurumları uyarılır. Bu sürenin 
bitiminden itibaren bir yıl içerisinde söz konusu belgeleri sunamayan 
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vakıf yükseköğretim kurumlarının tıp fakültelerine öğrenci 
verilmez. Üç yıllık sürenin bitiminden itibaren iki yıl içerisinde 
mülkiyeti kendisine ait veya Hazineye ait olup bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce vakıf yükseköğretim kurumuna irtifak hakkı tesis 
edilmiş olan taşınmazlar üzerinde bulunan, işletme hakkı ve ruhsatı 
kendisine ait olan ve ek 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan 
hastaneye ilişkin belgeleri Yükseköğretim Kuruluna teslim etmeyen 
vakıf yükseköğretim kurumlarının tıp fakülteleri kapatılır. Mevcut 
öğrenciler hakkında ek 11 inci madde hükümleri uygulanır. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tereddüt ve sorunları gidermeye, 
usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Not:  
-Hazırlanan tabloda hata veya eksiklik varsa turgayd@bartin.edu.tr adresine elektronik posta olarak bildirebilirsiniz.  
-Kırmızı olarak belirtilen yerler yapılan değişiklikleri veya eklenen maddeleri göstermektedir.  
-Kırmızı Çizili olarak belirtilen yerler kanundan çıkartılmıştır. 
 
 
 
 

  


