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BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU 
 

                         

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana 

çıkmıĢtır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize 

dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de faaliyet raporlarıdır. 

  5018 sayılı Kanunun getirdiği ilke ve esaslar ile hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 

hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporumuzda; genel bilgilere, fiziksel ve örgüt yapımıza, kullanılan 

bilgi, teknolojik ve insan kaynaklarımıza, varlık ve yükümlülüklerimize, performans bilgilerimize, 

faaliyetlerimize iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir.  

  Birim faaliyet raporumuz, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak 

üzere açık, anlaĢılır ve sade bir dil kullanılarak doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız bir 

Ģekilde mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak Ģekilde hazırlanmıĢtır. 

  Birimimizin önemini kavrayarak, belli bir disiplin içerisinde sürdürdüğümüz rehberlik ve 

danıĢmanlık konularında, iĢ ve iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesinde ve sonuçlandırılmasında 

desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ramazan KAPLAN’ a, yardımcılarına, 

akademik ve idari birim yöneticilerine teĢekkür ederim. 

 

 

Ali BULAMAÇCI 

Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanı 
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I- GENEL BĠLGĠLER 

 

A-Misyon ve Vizyon 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Misyonumuz 

Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda 

üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve 

kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali yönetimimizin 

yapısını ve iĢleyiĢini, bütçemizin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali iĢlemlerin 

muhasebeleĢtirilmesini, raporlamasını ve mali kontrolün yapılmasını sağlamaktır. 

 
Vizyonumuz 

ĠĢinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi personeliyle çağdaĢ ve bilimsel tüm geliĢmeleri 

çalıĢmalarına yansıtan, teknolojik imkânlarla donanmıĢ, paydaĢları ile evrensel değerlere 

saygılı bir iletiĢimi benimseyen ve sürekli geliĢen bir baĢkanlık olmak. 
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B-Yetki Görev ve Sorumluluklar 

 

 

BaĢkanlığımızın görevleri, 5018 ve 5436 sayılı Kanunlar ile Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir: 

 
 

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

üniversitemizin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluĢturmak üzere gerekli 

çalıĢmaları yapmak, 

 Üniversitemizin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliĢtirmek ve bu 

kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 

 Üniversitemizin yönetimi ile hizmetlerin geliĢtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, 

analiz etmek ve yorumlamak, 

 Üniversitemizin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıĢ faktörleri incelemek, kurum 

içi kapasite araĢtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araĢtırmalar 

yapmak, 

 Yönetim bilgi sistemlerine iliĢkin hizmetleri yerine getirmek, 

 Üniversitemizin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının 

konsolide edilmesi çalıĢmalarını yürütmek, 

 Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren üniversitemizin bütçesini, stratejik plan ve yıllık 

performans programına uygun olarak hazırlamak ve üniversitemizin faaliyetlerinin bunlara 

uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 

 Üniversitemizin mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman 

programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini 

sağlamak, 

 Üniversitemizin bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, 

 Ġlgili mevzuatı çerçevesinde üniversitemizin gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve 

tahsil iĢlemlerini yürütmek, 

 Üniversitemizin muhasebe hizmetlerini yürütmek, 

 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Üniversitemizin faaliyet 

raporunu hazırlamak, 

 Üniversitemizin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin icmal 

cetvellerini düzenlemek, 

 Üniversitemizin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık 

yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

 Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye (Rektör) ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak, 

 Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, 

 Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi konularında 

çalıĢmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik iĢlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak 

için gerekli hazırlıkları yapmak, 

 Üst yönetici (Rektör) tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
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Muhasebe Kesin 

Hesap ve Raporlama 

ġube Müdürlüğü 

 

 

 

 

C- BaĢkanlığımıza ĠliĢkin Bilgiler 
 

1. Fiziksel Yapı 

 
BaĢkanlığımız Rektörlük binasında hizmet vermekte olup; Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama  

ġube Müdürlüğü, Bütçe ve Performans Programı ġube Müdürlüğü, Ġç Kontrol ġube Müdürlüğü ve 

Stratejik Planlama ġube Müdürlüğü olarak 1. katta çalıĢmalarını yürütmektedir. 
 

 

 
 

  

Oda Sayısı 

 

Kullanan Sayısı 

ÇalıĢma Odası 3 11 

ArĢiv 2 - 

Toplam 5 11 

 

 

 

2. Örgüt Yapısı 

 

 

BaĢkanlığımız, Daire BaĢkanına bağlı olarak aĢağıdaki gösterilen dört birimden oluĢmaktadır. 
 

 

 

Bütçe ve Performans 
Programı ġube 

Müdürlüğü 

Ġç Kontrol ġube 

Müdürlüğü 

Stratejik Planlama 

ġube Müdürlüğü 

 

STRATEJĠ GELĠġTĠRME 

DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 
3.1. Yazılımlar 

 

 

 

 

 
 

 

 

Say2000i ve Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi (KBS): Muhasebe Kesin Hesap ve 

Raporlama ġube Müdürlüğünde yürütülen tüm iĢlemler bu sistemler üzerinden yapılmaktadır. 

e-bütçe Sistemi: Bütçe ve Performans Programı ġube Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan bu 

sistemde bütçe iĢlemleri yapılmakta, harcamalar takip edilmekte ve Üniversitemiz bütçesi 

hazırlanmaktadır. 

 

 
3.2. Bilgisayarlar – Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

 

 

AÇIKLAMALAR Ofis (Adet) Bilgisayar Telefon Faks Yazıcı Fotokopi Server 
Güç 

Kaynağı 

BaĢkanlık 1 1 2 - 1 - - - 

Bütçe ve Performans 

Programı Birimi 

 

 
 

1 

 

 
 

7 

 

 
 

3 

 

 
 

- 

 

 
 

3 

 

 
 

2 

 

 
 

1 

 

 
 

1 
Muhasebe-Kesin 

Hesap ve Raporlama 

Birimi 

Ġç Kontrol-Ön Mali 

Kontrol Birimi 

 

 
1 

 

 
5 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
- 

 

 
- 

Stratejik Planlama 

Birimi 

TOPLAM 3 13 8 1 6 3 1 1 
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4. Ġnsan Kaynakları 

 
 

BaĢkanlığımız 2015 yılı sonu itibarı ile toplam 11 personelle hizmet vermektedir. Personel 

dağılımına bakıldığında BaĢkanlığımızda; 1 Daire BaĢkanı, 1 ġube Müdürü, 2 ġef, 2 Mali Hizmetler 

Uzman Yardımcısı, 5 Bilgisayar ĠĢletmeni çalıĢmaktadır. 

 

 

  Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı  

 Dolu BoĢ Toplam 

Daire BaĢkanı 1 - 1 

ġube Müdürü 1 1 2 

ġef 2 1 3 

Mali Hizmetler Uzmanı - 4 4 

Mali Hizmetler Uzman 

Yardımcısı 
2 - 2 

Bilgisayar ĠĢletmeni 5 6 11 

Memur - 2 2 

Veznedar - 1 1 

TOPLAM 11 15 26 

 

 

 

PERSONELİN  YAŞ DAĞILIMI 

44-55 Yaş arası; 2 

32-35 Yaş arası; 3 25-31 Yaş arası 6; 
6566 
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BaĢkanlığımız personelinin yaĢ ortalamasına bakıldığında, çoğunluğun genç personellerden 

oluĢtuğu görülmektedir. Genç personelimizin yeniliğe ve eğitime açık olması, BaĢkanlığımızın her zaman 

kendini yenileyebileceğini ve aktif olarak hizmet sunabileceğini göstermektedir. 

 
Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

 

 
 

      BaĢkanlığımızda 1 Yüksek Lisans, 10 lisans ve 1 lise mezunu personel görev yapmaktadır. 

 

 

Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 

 

Lise; 1 
9% 

Lisans;9 
82% 

Yüksek Lisans; 1 
9% 

 
 

21-36 Yıl; 2 
2-3 Yıl; 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-7 Yıl; 6 



2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Bartın Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

10 

 

 

 

 

 

 

5. Sunulan Hizmetler 

 

BaĢkanlığımız tarafından sunulan hizmetler dört birim tarafından yürütülmektedir. 
 

5.1. Bütçe ve Performans Programı ġube Müdürlüğü 
 

 Ġdare bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak, 

 Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, 

 Harcama birimleri tarafından düzenlenen ödenek gönderme belgelerine dayanılarak ödeneğin ilgili 

birimlere gönderilmesini sağlamak, 

 Performans programını hazırlamak, 

 Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama ve finansman 

programını hazırlamak, 

 Bütçe iĢlemlerini gerçekleĢtirmek ve bunların kayıtlarını tutmak, 

 Ġdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, bütçe gelir ve alacaklarının takip iĢlemlerini yürütmek, 

 Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve 

yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

 Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirler üretmek, 

 Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iĢ ve iĢlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak, 

 Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak 

 Daire BaĢkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
 

5.2. Ġç Kontrol ġube Müdürlüğü 
 

 Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliĢtirilmesi konularında çalıĢmalar 

yapmak, 

 Ġdarenin görev alanına iliĢkin konularda standartlar hazırlamak, 

 Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, 

 Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek, 

 Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iĢ ve iĢlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak, 

 Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak 

 Daire BaĢkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
 

5.3 Stratejik Planlama ġube Müdürlüğü 
 

 Ġdarenin stratejik planlama çalıĢmalarına yönelik bir hazırlık programı oluĢturulmasını, stratejik 

planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danıĢmanlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak 

ve stratejik planlama çalıĢmalarını koordine etmek, 

 Stratejik planlamaya iliĢkin destek hizmetlerini vermek, 

 Ġdarenin faaliyet raporunun hazırlık çalıĢmalarını koordine etmek, 

 Ġdarenin misyonunun belirlenmesi çalıĢmalarının koordinasyonunu sağlamak, 

 Birim faaliyet raporunu hazırlamak, 
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 Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıĢ faktörleri inceleyerek yeni 

hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililiği ve verimliliği önleyen tehditlere karĢı tedbirler alınmasını 

önermek, 

 Kurum içi kapasite araĢtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini 

analiz etmek, 

 Ġdarenin üstünlük ve zayıflıklarının tespitinde koordinasyonu sağlamak, 

 Ġdarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek üzere analiz etmek, Yönetim 

Bilgi Sistemi fonksiyonuyla iĢbirliği sağlamak, 

 Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliĢtirilmesinde 

koordinasyonu sağlamak, 

 Ġdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek, 

 Ġdarenin faaliyet alanlarına iliĢkin verilerin istatistikî kayıt ve kontrol iĢlemlerini yürütmek, 

 Daire BaĢkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 
 

5.4 Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama ġube Müdürlüğü 
 

 Mali istatistikleri ve bütçe kesin hesabını hazırlamak, 

 Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya 

göndermek, 

 Gelir ve alacakların tahsil iĢlemlerini yürütmek, 

 Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek, 

 Mali iĢlemlerin muhasebesini tutmak, 

 Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin icmal cetvelleri 

düzenlemek, 

 Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde yapmak, 

 Muhasebe hizmetlerine iliĢkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle 

muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, 

 Yetkili muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve iĢlemlerini ilgili mevzuatta öngörülen 

zamanlarda denetlemek veya yetkili muhasebe mutemedinin bulunduğu yerdeki birim 

yöneticisinden kontrol edilmesini istemek, 

 Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iĢ ve iĢlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak, 

 Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak, 

 Daire BaĢkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 
 

6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değiĢik 60. 

maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 

27/05/2008 tarihi itibariyle kurulmuĢtur. BaĢkanlığımız 2008 yılı için dört müdürlük olarak kurulmuĢ ve 

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanına bağlı olarak faaliyetlerine baĢlamıĢtır. Strateji GeliĢtirme Dairesi 

BaĢkanı ise Rektöre bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

BaĢkanlığımızca 5018 sayılı Kanunun amacına uygun olarak belirlenen politika ve hedefler 

doğrultusunda   kaynakların   etkili,   ekonomik   ve   verimli   bir   Ģekilde   kullanılmasını, Üniversitemiz 
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bütçesinin performans esaslı ve orta vadeli mali plan ile diğer mali mevzuata uygun olarak hazırlanması 

ve yürütülmesini, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin 

zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak, iç kontrol faaliyetlerini usul ve esaslar ile Eylem 

Planı kapsamında yürütmektedir. 

BaĢkanlığımızca ön mali kontrole tabi mali karar ve iĢlemleri tür, tutar ve konu itibarı ile 

belirleyen Bartın Üniversitesi Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve ĠĢlemlere ĠliĢkin Usul 

ve Esaslar 20.01.2014 tarih ve 21579524/612.99-43 sayılı Rektörlük Makamının Olurları ile yürürlüğe 

girmiĢtir. 

2015 yılı içinde BaĢkanlığımıza gelen sözleĢme ile ihale dosyaları Ġç kontrol birimince Usul ve 

Esaslar doğrultusunda mevzuat ve diğer iĢlemler yönünden kontrole tabi tutularak ödemelerin 

gerçekleĢtirilmesi sağlanmıĢtır. 
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II-AMAÇ ve HEDEFLER 

A-BaĢkanlığımız Amaç ve Hedefleri 

 
Stratejik Amaç 1: BaĢkanlığımızın Üniversitemizdeki etkinliğinin arttırılması. 

Stratejik Hedef 1.1: Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesini 

ve kullanılmasını sağlamaya yönelik idari, teknolojik ve fiziki altyapıyı oluĢturmak ve güçlendirmek. 

Faaliyet 1.1.1: Birimimizde çalıĢan personelin ihtiyaç duyduğu bilgiye hızla ulaĢıp en iyi Ģekilde 

yönlendirilmelerinin sağlanması için gerekli personel ve fiziki ortamı sağlamak. 

Faaliyet 1.1.2: Birimlerin Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme ve Faaliyet Raporlarının 

hazırlanmasında kullanılacak verilerin derlenmesi ve web ortamına aktarılması. 

Faaliyet 1.1.3: Bütçe ile verilen ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması için harcama 

birimlerine gerekli bilgi ve verileri sunmak, önerilerde bulunmak. Muhasebe hizmetlerini mali mevzuata 

uygun bir Ģekilde yürütmek, 

Faaliyet 1.1.4: Üniversitemizde Kamu Ġç Kontrol Standartlarının uygulanabilmesi için gerekli çalıĢmaların 

sağlanması. 

Stratejik Amaç 2: BaĢkanlığımız idari kapasitesinin güçlendirilmesi  

Stratejik Hedef 2.1: BaĢkanlığımızda çalıĢan personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını artırmak, 

Faaliyet 2.1.1: Birimimizde çalıĢan personelin bilgilendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla 

düzenli olarak motivasyonu artırıcı sosyal aktivitelerde bulunmak. 

Faaliyet 2.1.2: Eğitim ve seminerler ile çalıĢan personelin bilgi ve becerilerini geliĢtirmek. 

 
B-Temel Politikalar ve Öncelikler 

 

BaĢkanlığımız 27.05.2008 tarihinde kurulmuĢ olup, kurumsal anlamda ve personel anlamında  

genç ve dinamik bir birimdir. Önceliğimiz; insan odaklı hizmet ve yönetim anlayıĢı içinde, kurum 

kültürüne sahip çıkan, etik kurallara en üst düzeyde uyan personel anlayıĢını yerleĢtirmektir. Bu 

doğrultuda BaĢkanlığımızın görev alanına giren konular, teknik bilgi ve beceri gerektiren iĢler olup, 

yapılan iĢ ve iĢlemlerin mali sorumluluğu vardır. Ġlgili mevzuat yeni ve sürekli revize edilmektedir. 

Mevcut personelimizin çoğu memuriyette yenidir. Bu ve benzeri nedenler, BaĢkanlık olarak hizmet içi 

eğitime daha fazla önem ve öncelik vermemizin temel gerekçeleridir. 

 
 Üniversite kaynaklarının hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli 

kullanımını sağlamak, 

 Görev ve sorumluluklarının bilincinde, kendisini sürekli yenileyen ve geliĢtiren personelle hizmet 

sunmak, 

 Hukukun üstünlüğü ve kanunlara uygunluk çerçevesinde görev alanımıza giren iĢlemlerde mesleki 

değerlere saygılı, dürüst, katılımcı ve paylaĢımcı yönetim anlayıĢını benimsemek, 

 Planlama çalıĢmalarımıza tüm paydaĢların katılımını sağlamak, paydaĢlarla iliĢkileri ve iĢ birliğini 

sürekli geliĢtirmek. 
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C-Diğer Hususlar 
 

BaĢkanlığımızın amacı, temel politika ve önceliklerle belirlenen hedeflere ulaĢmak olup, bu 

hedeflere ulaĢmak için teknolojiyi en iyi Ģekilde kullanarak birimlere gerekli bilgileri sağlamak ve 

danıĢmanlık hizmeti vermektir. 
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III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 

A-MALĠ BĠLGĠLER 
 

1-Bütçe Uygulama Sonuçları 

 
BaĢkanlığımızın mali kaynakları; Maliye Bakanlığı tarafından verilen Bartın Üniversitesi bütçesi 

içindeki Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Bütçesinden oluĢmaktadır. BaĢkanlığımız bütçesinin 

ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını aĢağıdaki tablo ve grafikte sunulmaktadır. 

 

2015 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcamalar Tablosu 
 

 

  

2015 

EKONOMĠK 

SINIFLANDIRMA 

BAġLANGIÇ 

ÖDENEĞĠ 

TOPLAM 

ÖDENEK 
HARCAMA 

HARCAMA/TOPLAM 

ÖDENEK (%) 

Personel Giderleri 480.000,00 379.000,00 377.857,82 99,7 

Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına Devlet 

Pirimi Giderleri 

72.000,00 55.000,00 54.010,02 98,2 

Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri 
29.000,00 29.000,00 14.479,85 50,0 

TOPLAM 581.000,00 463.000,00 446.347,69 96,4 

 
 

 

 

 

1.1.Giderlerin Dağılımı; 
 
 

GİDERLERİN  YÜZDESEL DAĞILIMI 

%12 
%3 

%85 



2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Bartın Üniversitesi 
 

16  

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

2. Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 

 

 BaĢkanlığımızın 2015 yılı baĢlangıç bütçe ödeneği 581.000,00 TL’dir. 01 Personel Giderleri ve 02 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri tertibinde fazla olan ödeneğin kurum içi aktarmayla 

diğer birimlere dağıtılmasıyla toplam ödenek 463.000,00 TL olmuĢtur. Yılsonu itibarıyla bu ödeneğin 

446.347,69 TL’si harcanmıĢtır. Harcamaların toplam ödeneğe oranı %96’dır. 

3. Mali Denetim Sonuçları 

 

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ  

2014 YILI 

DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 

 

1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 

Bartın Üniversitesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli “II  Sayılı Cetvel” 

de yer alan kamu tüzel kiĢiliğine sahip, Yükseköğretim Kuruluna bağlı özel bütçeli bir kuruluĢtur. 

Bartın Üniversitesi Bütçesi, analitik bütçe hazırlama rehberi çerçevesinde hazırlanır. Uygulama 

sonuçları ve muhasebe iĢlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ne göre yapılır. Bu bağlamda 

bütçe uygulama sonuçlarını göstermek üzere anılan Yönetmelik'in 510'uncu ve 514’üncü maddelerinde 

sayılan mali tablolar düzenlenmektedir. Muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığının Say2000i saymanlık 

otomasyon sistemi üzerinden yürütülmektedir. 

Faaliyet sonuçları tablusuna göre 2014 yılı gelirleri 68.467.598.75 TL, giderleri ise 44.921.922.75 

TL’dir. Üniversitenin 2014 yılında bütçe ile verilen toplam ödeneği 61.291.000,00 TL’dir. Yıl içerisinde 

10.271.083,91 TL aktarma/ekleme yapılmıĢ ve 403.900,00 TL düĢülmüĢtür. Neticede kullanılabilir bütçe 

ödeneği 71.158.183,91 TL olmuĢtur. Bu tutarın 62.990.933,72 TL'si harcanmıĢtır. Bu durumda bütçe 

gerçekleĢme oranı % 88,52 'dir. 

 

 Bütçede 61.291.000,00 TL gelir tahmini yapılmıĢtır. Bütçe uygulama sonucunda 52.688.369,94 

TL gelir elde edilmiĢtir. Gelir gerçekleĢme oranı % 85,96 olmuĢtur. 

 

 Bartın Üniversitesinin 2014 mali tablolarına göre gelir ve gider durumu aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

 

2014 YILI BÜTÇE GĠDER GERÇEKLEġMELERĠ 

 

 
AÇIKLAMA 

 

BaĢlangıç 

Ödeneği 

 

Toplam 

Ödenek 

 

Toplam 

Harcanan 

Bütçe 

GerçekleĢme 

Oranı ( % ) 

Toplam 61.291.00,00 TL 71.158.183,91 TL 62.990.933,72 TL %88,52 
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2014 YILI BÜTÇE GELĠR GERÇEKLEġMELERĠ 

AÇIKLAMA Bütçe Tahmini 
GerçekleĢen Gelir 

Toplamı 

GerçekleĢme 

Oranı(%) 

BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI 61.291.000,00 TL 52.688.369,94 TL 85,96 

 
 Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5 inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda 

SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aĢağıda yer alanlar denetime sunulmuĢ 

olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak 

yürütülüp sonuçlandırılmıĢtır.     

 BirleĢtirilmiĢ veriler defteri 

 

 Geçici ve kesin mizan 

 

 Bilanço 

 

 Kasa sayım tutanağı 

 

 Banka mevcudu tespit tutanağı 

 

 Alınan çekler sayım tutanağı 

 

 Teminat mektupları sayım tutanağı 

 

 Değerli kağıtlar sayım tutanağı 

 

 TaĢınır kesin hesap cetveli ile taĢınır hesabı icmal cetveli 

 

 Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu 

 

 Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu 

 

 Faaliyet sonuçları tablosu       

 

 Denetim görüĢü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna 

verilmiĢtir. 
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2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 

 Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak 

hazırlanmıĢ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek Ģekilde zamanında SayıĢtaya 

sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve iĢlemlerinin 

sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse 

yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlıĢ beyanlar içermemesinden; 

kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 

düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak 

oluĢturulmasından, etkin olarak iĢletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluĢturan 

bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

 SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider 

ve malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu 

tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna iliĢkin görüĢ bildirmek, mali 

yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

 Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüĢ uluslararası denetim 

standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir. 

 Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve iĢlemlerinin 

sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliĢkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç 

kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla  yürütülmüĢtür. 

 Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluĢturan hesap ve iĢlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği 

ve uygunluğuna iliĢkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri 

ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Risk 

değerlendirmesi  sırasında,  uygulanacak  denetim   prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali 

tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiĢtir. 

 Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına iliĢkin 

tüm mali faaliyet, karar ve iĢlemleri ve bunlara iliĢkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik 

olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluĢturmaktadır.   

 Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüĢü oluĢturmak üzere yeterli ve uygun denetim 

kanıtı elde edilmiĢtir. 
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5. DENETİM GÖRÜŞÜ 

 Bartın Üniversitesi 2014 yılına iliĢkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının 

tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıĢtır. 

6. EKLER 

Ek 1: Kamu Ġdaresi Mali Tabloları 
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BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ  

2014 YILI 

PERFORMANS DENETĠM RAPORU 

 

 

 

 

1. ÖZET 

 Bu rapor, Bartın Üniversitesinin performans denetimi sonuçlarını ve bulgularını içermektedir. 

 6085 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca, SayıĢtay “hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 

idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle 

gerçekleştirilen denetim” olarak tanımlanan performans denetimini yapmakla görevli ve yetkilidir. 

 Bartın Üniversitesinin hedef ve göstergeleriyle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının değerlendirmesini 

sağlamak amacıyla  aĢağıdakiler denetlenmiĢtir: 

 2013-2017 dönemine ait Stratejik Plan,        

 

 2014 yılı Performans Programı, 

 

 2014 yılı Ġdare Faaliyet Raporu ve 

 

 Bartın Üniversitesinin 2013-2017 yıllarına iliĢkin Stratejik Planı, 2014 yılına iliĢkin Performans 

Programı ve 2014 yılı Faaliyet Raporunun mevcut bulunduğu ve yasal süresi içerisinde, mevzuattaki 

Ģekil Ģartlarına büyük ölçüde uyularak hazırlanıp kamuoyuna sunulduğu görülmüĢtür. Ancak söz konusu 

belgelerin mevzuat hükümlerine tam olarak uygun olması için geliĢtirilmeye ihtiyacı vardır. 

 Üniversitenin Veri kayıt sistemi mevcut olmadığı için bu konu değerlendirilememiĢtir. 

 

 Hesap verme sorumluluğunun sağlanması amacıyla Faaliyet Raporunun Performans Programıyla 

ve dolayısıyla Stratejik Planla ilgisinin kurulması ve hedeflere yönelik gerçekleĢtirilen faaliyetlerin 

sonuçlarının tümünün ölçülebilmesi, raporlanabilmesi için veri kayıt sistemlerinin kurulması performans 

yönetim sisteminin iĢlemesini sağlayacaktır. 
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2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 

  Denetlenen kamu idaresi yönetimi, 5018 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan Stratejik 

Plan, Performans Programı ve Ġdare Faaliyet Raporlarının hazırlanmasına iliĢkin yönetmelik ve kılavuzlara 

uygun olarak hazırlanmıĢ olan performans bilgisi  raporlarının doğru ve güvenilir bilgi içerecek Ģekilde 

zamanında SayıĢtay’a sunulmasından; bir bütün olarak sunulan bu raporların kamu idaresinin faaliyet ve 

iĢlemlerinin sonucunu tam ve doğru olarak yansıtmasından; kamu idaresinin amaç, hedef, gösterge ve 

faaliyetlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; performans yönetimi ve faaliyet 

sonuçlarının ölçülmesine iliĢkin sistemlerin amacına uygun olarak oluĢturulmasından, etkin olarak 

iĢletilmesinden ve izlenmesinden; performans bilgisinin dayanağını oluĢturan bilgi ve belgelerin denetime 

hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

 

 

 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

 SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin amaç, hedef, 

gösterge ve faaliyetlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, kamu 

idaresinin raporladığı performans bilgisinin güvenilirliğine iliĢkin değerlendirme yapmak, performans 

yönetimi ve faaliyet sonuçlarını ölçen sistemleri değerlendirmekle sorumludur.      

 

                  

 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

 Denetimin dayanağı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6085 sayılı SayıĢtay 

Kanunu, genel kabul görmüĢ uluslararası denetim standartları ve SayıĢtay ikincil mevzuatıdır. 

 Denetimin amacı, bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında 

TBMM ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, kamu idarelerinin performansının 

değerlendirilmesi ile hesap verme sorumluluğu ve saydamlığın yerleĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılmasıdır. 

  Denetim, kamu idaresinin faaliyet raporunda yer alan performans bilgilerinin ve  bunları oluĢturan 

kayıt ve belgelerin doğruluğu ve güvenilirliğine iliĢkin denetim kanıtı elde etmek üzere; uygun denetim 

prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile gerçekleĢtirilmiĢtir.      

 
 Bu çerçevede, Bartın Üniversitesinin yayımladığı 2013-2017 dönemine ait Stratejik Plan, 2014 yılı 

Performans Programı ve 2014 yılı Ġdare Faaliyet Raporu incelenmiştir. 
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5. GENEL DEĞERLENDİRME 

 2014 yılı performans denetimi kapsamında Bartın Üniversitesinin yayımladığı 2013- 2017 

dönemine ait Stratejik Plan, 2014 yılı Performans Programı ve 2014 yılı Ġdare Faaliyet Raporu incelenerek 

faaliyet sonuçlarının ölçülmesine yönelik olarak üretilen performans bilgisinin güvenilir olup olmadığı 

değerlendirilmiĢtir. 

 Yapılan denetim sonucunda Bartın Üniversitesi 2014 yılı Stratejik Plan, Performans Programı, 

Faaliyet Raporunun yasal süreler içinde yayınlanarak “mevcudiyet” ve “zamanlılık” kriterlerinin yerine 

getirildiği görülmüĢtür. 

 Her üç doküman da yasal olarak belirlenen Ģekil Ģartlarını büyük ölçüde yerine getirdiğinden 

denetim bulgularında yer verilen hususlar dıĢında ilgili mevzuatta yer alan sunum kriterlerine uygun 

Ģekilde yayımlandığı söylenebilir.    

 Bartın Üniversitesi misyon ve vizyonunu gerçekleĢtirmek üzere 6 amaç, bu amaçların altında 32 

hedef ve bu hedeflere yönelik 141 performans göstergesi belirlemiĢtir.   

 Stratejik Planda çok sayıda amaç, hedef ve gösterge belirlenerek idarenin faaliyet raporuyla 

performans sonuçlarının ölçülmesi güçleĢmiĢtir. 

 Bartın Üniversitesi Performans Programında 5 amaca yönelik 15 performans hedefi ve bunlara 

iliĢkin belirlenen 38 performans göstergesi bulunmaktadır. 2013-2017 Stratejik Planında sunulan 

performans bilgisi içeriği (stratejik amaç, hedef, ve performans göstergeleri) 2014 yılı Performans 

Programı ile bire bir örtüĢmediğinden dolayı “ilgililik", "ölçülebilirlik", “iyi tanımlama” kriterlerine iliĢkin 

değerlendirmeler kısmen yapılabilmiĢtir. 

 Bartın Üniversitesinin 2014 yılı Faaliyet Raporu değerlendirildiğinde, kamu idaresinin Performans 

Programında yer verdiği performans hedef ve göstergelerine, Faaliyet Raporunda da aynen yer verildiği 

görülmüĢtür.    

 Faaliyet Raporu, Performans Programında sunulanlarla tutarlı olmasına karĢın Stratejik Plandan 

Performans Programına aktarımın farklılaĢması nedeniyle performans esaslı bütçelemenin temelini 

oluĢturan stratejik amaçlara ulaĢılıp ulaĢılmadığının değerlendirilmesi güçleĢmektedir. Performans hedef 

ve göstergelerinin planlama ve raporlama dokümanlarında tutarlı olarak kullanılmaması nedeniyle 

Faaliyet Raporunun değerlendirilmesinde “tutarlılık” kriteri kısmen sağlanmıĢtır. 

 

 



2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Bartın Üniversitesi 
 

24  

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
 

 Üniversitenin faaliyet sonuçlarının ölçülmesi için herhangi bir yazıĢma süreci ya da detaylı bir 

biliĢim programıyla oluĢturulmuĢ veri kayıt sistemi bulunmamaktadır. Bu nedenle idarenin yıl boyunca 

gerçekleĢtirdiği faaliyetleri düzenli olarak izlemesi ve hedefler temelinde performansını ölçmesi mümkün 

gözükmemektedir. 

 Bir veri kayıt sistemi kurulmadığından Bütçe ve performans hedeflerinin gerçekleĢmelerinde 

sapmalar olması durumunda idarenin sapmanın nedenleri hakkında getirdikleri açıklamaların 

değerlendirmesi sadece sözel beyanlar ve belge incelemeleriyle yapılabilmiĢtir. Bu nedenle Rapor, 

“doğrulanabilirlik” ve “geçerlilik/ikna edicilik” kriterleri açısından yeterince değerlendirilememiĢtir. 

 Yapılan performans denetimi sonucunda Bartın Üniversitesinin Performans Yönetim Sistemini 

ilgili mevzuat hükümlerine ve iç kontrol sistemi ilkelerine kısmen uygun Ģekilde oluĢturduğu, ancak 

belirlemiĢ olduğu hedeflere iliĢkin gerçekleĢmelerin veri kayıt sistemi olmadığından dolayı ölçülemediği 

belirlenmiĢtir. Bartın Üniversitesi, stratejik planı, performans programı ve faaliyet raporu hazırlanmakla 

birlikte belgelerin mevzuat  hükümlerine tam olarak uygun olması için geliĢtirilmesi gerektiği tespit 

edilmiĢtir.      

 Üniversitenin faaliyet sonuçları hakkında raporlama yaparken, stratejik plan uygulamasının 

sistematik olarak takip edilmesini, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflerle kıyasla ölçülmesini ve 

belirli periyotlarla raporlanmasını sağlayan önceden tanımlanmıĢ bir izleme ve değerlendirme sistemi 

kurması gereklidir. 

6. DENETİM BULGULARI 

 
A. Stratejik Planın Değerlendirilmesine ĠliĢkin Bulgular 

 
BULGU 1: Stratejik Planda Belirlenen Amaç ve Hedef Sayısının Sunum kriteriyle 

Uyumlu Olmaması. 

 Kurum Stratejik Planda 6 tane amaç, 32 tane hedef ve 141 tane performans göstergesi yer alması 

sebebiyle sunum kriterine uymadığı düĢünülmektdir. 

 Birbirine benzer hedefler veya göstergelerin tek bir hedef veya gösterge olarak ifade 

edilebilecekken birden fazla hedef ve gösterge olarak belirlenmesi de  bu  sayıyı  artırmaktadır. Örneğin; 

 Amaç 3 Öğrenci Merkezli Eğitimle Öğrenci BaĢarısını Artırmak 

 Hedef 3.1 Öğrencilerin kiĢisel geliĢimini sağlayacak etkinlikler artırılacaktır 

 Hedef 3.2. Öğrencilerin dil, zihinsel ve sosyal becerilerini geliĢtirmeye ağırlık verilecektir. 

 Burada her iki hedef de anlam itibarıyla birbirine yakındır ve birleĢtirilebilir. 
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Amaç 4 Akademik ve Ġdari Personel GeliĢimini Sürdürmek  

Hedef 4.1.Akademik personelin sayısı ve niteliği artırılacaktır.  

Gösterge 4.1.1. Akademik personel sayısının yıllık artıĢ oranı 

 Gösterge 4.1.2. Akademik personel sayısı ve unvan alanların sayısının artması  

 Burada birbirinin aynı Ģeyi ölçecek olan iki gösterge birleĢtirilmelidir. 

 Bu örneklerde görüldüğü gibi gereksiz gösterge ve hedef belirlemeleri Stratejik Planın “stratejik” 

olma niteliği ile bağdaĢmamaktadır. Planlama ile stratejik planlama anlayıĢı arasındaki temel 

farklılıklardan baĢlıcası, misyon ve vizyon tanımlaması ile mevcut durum arasındaki açıklığın 

kapatılmasında temel rol oynayacak birkaç stratejik amaç etrafında kurumun odaklanmasını sağlamaktır. 

Çok fazla sayıda, her faaliyeti kapsayan amaçlar; baĢarılabilme, odaklanma, toplanacak performans 

bilgisinin ölçüm ve değerlendirilebilmesi açısından sorunlu olabilmektedir. 

 

Üniversite gibi eğitim ve araĢtırma yapmakla mükellef bulunan kurumların, kendileri için 

belirledikleri amaçların ve bu amaçlara iliĢkin hedeflerin daha az sayıda olması gerektiği 

düĢünülmektedir. Bir kurum için çok sayıda amacın ve hedefin olması ancak o kurumun çok büyük ve 

faaliyet alanının çeĢitli olması durumunda mantıklı olabilecektir. 

 

 Nitekim Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ’de, 2006–2010 geçiĢ 

döneminde kamu idarelerince hazırlanmıĢ olan stratejik planlarda yaygın yapılan eksikliklere iliĢkin 

belirtilen hususlardan biri de, performans programı hazırlıklarında güçlük oluĢturacak sayıda ve nitelikte 

amaç ve hedef belirlenmesi olduğu vurgulanmıĢtır. 

 

 Kurumların baĢarmaları gereken asli faaliyetleri yanında faaliyetlerinin baĢarısını ölçmek için, 

faaliyetlerini daha bilinçli yönetmek için çok fazla karmaĢık bir sistem oluĢturmaları, bu sistemden elde 

edilecek faydayı aĢan maliyetler getirebilmektedir. 

 

 Sonuç  olarak,  Bartın  Üniversitesi  2013–2017  Stratejik  Planında, bu  kadar amaç ve hedef 

belirlenmesinin makul olmadığı düĢünülmektedir. 

 

 Kamu idaresi cevabında: Kurum cevabında kısaca, stratejik planın kalan süresi içerisinde 

güncellenmesi halinde belirlenecek amaç ve hedef sayısının sunum kriterleriyle uyumlu olmasına dikkat 

edileceğini belirtmiĢtir. 

 Sonuç olarak: Kurum cevabında stratejik planın kalan  süresi  içerisinde güncellenmesi halinde 

belirlenecek amaç ve hedef sayısının sunum kriterleriyle uyumlu olmasına dikkat edileceğini 

belirttiğinden 2015 yılı denetimleri sırasında konu izlenecektir. 
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 BULGU 2: Stratejik Planda Bazı Hedeflerin Amaçlarla Ġlgili Olmaması. 

 
 Hedefler, amaçların gerçekleĢtirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Kamu 

Ġdareleri için Stratejik Planlama Klavuzuna göre hedeflerin, amaçlar ile ilgili olması gerekmektedir. Ġlgili 

olmadığı tespit edilen hedefler ölçülebilirlik kriterine de tabi tutulmaz. 

 

Örneğin; 

 

Amaç 1 Katılımcı Yönetim AnlayıĢı ile Altyapı ve Kaynakları GeliĢtirmek 

 Hedef 1.1 Üniversitemizde 2017 yılına kadar kurum kültürü ve kimliğini geliĢtirmeye yönelik 

çalıĢmalara ağırlık verilecektir. 

 Hedef 2.2 Bartın Üniversitesinin tanıtım etkinlikleri geliĢtirilecektir. 

 Her iki hedefin de altyapı ve kaynakları geliĢtirmek amacıyla doğrudan ilgisinin olmadığı 

düĢünülmektedir. Ġlgili olmayan hedeflere ölçülebilirlik kriteri de uygulanamamaktadır. 

 Kamu idaresi cevabında: Kurum cevabında kısaca, stratejik planın kalan süresi içerisinde 

güncellenmesi ve yenilenmesi halinde hedeflere ait bulgulara dikkat edileceğini belirtmiĢtir. 

 Sonuç olarak: Kurum cevabında stratejik planın kalan  süresi  içerisinde güncellenmesi ve 

yenilenmesi halinde hedeflere ait bulgulara dikkat edileceğini belirttiğinden 2015 yılı denetimleri 

sırasında konu izlenecektir. 

 BULGU 3: Stratejik Planda Bazı Göstergelerin Sayısal KarĢılıklarının Olmaması. 
 

 Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 nci 

maddesi ile performans göstergelerinin tespiti ve değerlendirilmesine iliĢkin esasların, Devlet Planlama 

TeĢkilatı MüsteĢarlığı (641 sayılı KHK ile Kalkınma Bakanlığı) ile Maliye Bakanlığı tarafından 

belirleneceği, kamu idarelerinin de performans göstergelerini bu usul ve esaslar çerçevesinde 

oluĢturacakları hükme bağlanmıĢtır. 

 Bu çerçevede düzenlenen Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Performans Programı 

Hazırlama Rehberinde performans göstergeleri genel olarak “Kamu idarelerince performans hedeflerine 

ulaĢılıp ulaĢılmadığını ya da ne kadar ulaĢıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve 

sayısal olarak ifade edilen araçlar” olarak tanımlanmıĢ ve performans göstergelerinin “ölçülebilirliğin 

sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilmesi” öngörülmüĢtür. 

 Stratejik Planda birtakım göstergeler miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden belirtilmemiĢtir. 

 Örneğin; 

 Amaç1 Katılımcı Yönetim AnlayıĢı ile Altyapı ve Kaynakları GeliĢtirmek 

Hedef 1.5. Sağlık, sosyal ve yapım hizmetlerin kapasitesi ile niteliği artırılacaktır.  

Gösterge 1.5.3.Lojman hizmetlerinde iyileĢme 
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 Amaç 3 Öğrenci Merkezli Eğitimle Öğrenci BaĢarısını Artırmak 

 Hedef 3.6.Nitelikli lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Üniversitemize gelmeleri  teĢvik 

edilecektir. 

 Gösterge 3.6.1.Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleĢtirme 

ölçütlerinde iyileĢme 

 Gösterge 3.8.1. Mezun iletiĢim sistemindeki duyuru sayısı ve iyileĢtirmeler. 

  Yönetmelik, kılavuz ve rehberdeki açıklamalar ıĢığında bir performans  göstergesinin ilk temel 

özelliği sayısal olarak ifade edilen bilgiler içermesidir. Dolayısıyla performans  göstergelerinin 

sayısal verilerle açıklanması zorunludur 

 Kamu idaresi cevabında: Kurum cevabında kısaca, stratejik planın kalan süresi içerisinde 

güncellenmesi ve yenilenmesi halinde göstergelerde yapılacak değiĢikliklerde söz konusu bulgulara 

dikkat edileceğini belirtmiĢtir. 

 Sonuç olarak: Kurum cevabında stratejik planın kalan süresi içinde güncellenmesi ve yenilenmesi halinde 

bulgudaki hususlara dikkat edileceğini belirttiğinden 2015 yılı denetimleri sırasında konu izlenecektir. 

 

B.Performans Programının Değerlendirilmesine ĠliĢkin Bulgular 

 
 BULGU 4: Stratejik Plandaki Amaç, Hedefler ve Göstergelerin Bazılarına Performans 

Programında Yer Verilmemesi. 

 Üniversite 2013-2017 yıllarını kapsayan Stratejik Planda 6 tane amaç, 32 hedef ve 141 performans 

göstergesi yer almaktadır. Performans programında ise 5 tane amaç, 15 hedef 38 performans göstergesi 

bulunmaktadır. 

 Stratejik Planda bulunan bir takım hedefler performans programında  yer almamaktadır. Örneğin; 

 Hedef 2.2 Ders programları Bologna sürecine uygun geliĢtirilerek güncellenecek, eğitim 

uygulamalarının niteliği artırılacaktır 

 Hedef 2.3 Uzaktan eğitim programlarının nicelik ve niteliği artırılacaktır. 

 Hedef 3.6 Nitelikli lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin üniversitemize gelmeleri  teĢvik 

edilecektir. 

 Hedef 4.3 Eğiticilerin eğitimine ağırlık verilecektir. 

 Stratejik Planda belirlenen Performans göstergelerinin bazıları Performans programına hiç 

alınmamıĢtır. Örneğin; 

 Hedef 3.3 performans göstergeleri; 
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 H.3.3.2 Komisyonlara katılan öğrenci sayısı 

H.3.3.5 Öğrenci temsilcilikleri ve topluluk sayısı 

Hedef 3.8 performans göstergeleri; 

 H.3.8.2 Mezun veri tabanında belirlenen öğrenci sayısı 

H.3.8.4 Mezunlara yönelik etkinlik sayısı 

H.3.8.5 Mezunlar araĢtırması sayısı 

Stratejik Planda belirlenen performans göstergelerinin bazıları Performans Programına tamamen 

değiĢtirilerek alınmıĢtır.   

 

 Stratejik Plan   Hedef 1.2 göstergeleri                  Performans programı hedef 1.2 göstergeleri 

 
H.1.2.1. Bartın ili okullarında düzenlenen tanıtım programı sayısı 

H.1.2.2. Üniversitede düzenlenen tanıtım sayısı 

H.1.2.3. Hazırlanan tanıtım katalog, film, broĢür vb. materyal sayısı 

H.1.2.4. Yazılı ve görsel basın yoluyla duyurulan etkinlik sayısı 

H.1.2.5. Üniversitede düzenlenen tanıtıcı Ģenlik, spor, eğlence gibi etkinlik 

sayısı 

H.1.2.6. Tanıtım etkinliklerine katılan kiĢi ve öğrenci sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

1Basımı yapılan katalog, broĢür ve 

kitapçık sayısı 

2 Hazırlanan tanıtım filmi sayısı 

3 Katılım sağlanan spor turnuvaları 

sayısı 

4 Diploma kabı sayısı 

 

 

 Stratejik Plan   Hedef 1.5 göstergeleri          Performans programı hedef 1.5 göstergeleri 

 
H.1.5.1. Sağlık hizmetlerinden yararlanan sayısı 1  Eğitim  ve  idari  binalara  ait  bakım  ve 

H.1.5.2.Yemekhane ve kantin hizmetlerinden onarım çalıĢmaları tamamlama oranı 
yararlanan sayısı ve oranı 

H.1.5.3.Lojman  hizmetlerinde iyileĢme 
2  Eğitim  fakültesi  idari  binasının    etüt 

H.1.5.4.Dinlenme ve spor tesislerinden yararlanan 
projesinin tamamlanması 

sayısı ve oranı 3 Fen fakültesi idari binasının etüt 

 projesinin tamamlanması 

 4 Sayısal derslik binasının etüt  projesinin 

 tamamlanması 

 5   Kütüphane   binasının   etüt  projesinin 

 tamamlanması 

 6 Lojman binasının etüt projesinin 

 tamamlanması 
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 6 numaralı ; "Bartın ili ile ülkemizin eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı 

sağlamak"  amacı  performans programında hiç yer almamaktadır. 

 Maliye Bakanlığının çıkardığı Performans programı Hazırlama Rehberinde  de belirttiği gibi; 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli 

amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaĢmak 

için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin 

stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına 

dayalı olarak hazırlanması öngörülmüĢtür. 

 Stratejik plan ve bütçe iliĢkisi performans programları aracılığı ile gerçekleĢtirilmektedir. Bütçe 

hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda 

belirlenmiĢ amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. 

 Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, 

belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaĢmak için gerçekleĢtirilecek faaliyetlere, bunların 

kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir. 

 Performans bütçeleme ilkeleri gereği Performans Programlarının Stratejik Planla  uyumlu 

hazırlanması gereklidir. 

 Kamu idaresi cevabında: 

 Stratejik Planda bulunan bir takım hedefler performans programında yer almamaktadır. 

 Stratejik Planda belirlenen performans göstergelerinin bazıları performans programına hiç 

alınmamıĢtır. 

7 Kapalı spor salonu ve beden eğitimi 

spor yüksekokulu binasının yapılması 

8 TOKĠ 1. Etap ( Merkezi derslik, idari 

binalar ve yemekhane binaları ) yapım iĢi 

9 Lojman ve sosyal tesislerin yapılması 

10 Kampüs altyapısının yapılması 
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 Stratejik Planlar 5 yıllık bir süreçte kurumların ulaĢmak istedikleri hedefleri göstermek üzere 

hazırlanmaktadır. 

 Hedefler, kurumun belirli bir zaman dilimine kadar baĢarmak istediği ölçülebilir alt amaçlar ve 

gösterge düzeyleridir. Stratejik planlar hem mevcut durumu hem de belirlenmiĢ hedefe ulaĢılmak istenen 

zaman dilimini ortaya koymaktadır. Bu nedenle stratejik planlar 5 yıllık bir süreçte gerçekleĢtirilecek 

amaç ve hedefler olarak planlandığından öncelikli hedefler ve bütçe iliĢkisi gözetilerek teklif aĢamasında 

Maliye Bakanlığı ile karĢılıklı görüĢmelerle varılan mutabakat sonucu 2014 Yılı Performans Programımız 

hazırlanmıĢtır. 

 Stratejik planda belirlenen performans göstergelerinin bazıları performans programına 

tamamen değiĢtirilerek alınmıĢtır. 

 Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Performans Programları 

Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” baĢlıklı 3. maddesinde performans göstergesi; kamu idarelerince 

performans hedeflerine ulaĢılıp ulaĢılmadığını ya da ne kadar ulaĢıldığını ölçmek izlemek ve 

değerlendirmek için kullanılan ve sayısal ifade edilen araçlar olarak tanımlanmaktadır. 

 Performans göstergelerinin, hedefe ulaĢılıp ulaĢılmadığını ya da ne kadar ulaĢıldığını ölçmede 

kullanılabilmesi için hedefle göstergenin ilgili olması gerekmektedir. 

 Bu çerçevede hazırlanan üniversitemiz 2014 Yılı Performans Programında yer alan stratejik plan 

hedef 1.2. “H.1.2.3. Hazırlanan tanıtım katalog, film, broĢür vb. materyal sayısı” göstergesinin farklı 

birimlerimizce gerçekleĢtirilmesi hedeflendiğinden, sorumlu birim tespitinin ve performans ölçümü ve 

faaliyet maliyetinin ayrı ayrı izleme, değerlendirme ve raporlanması amacıyla mevcut gösterge “Basım ve 

Tanıtım Filmi” olarak iki gösterge olarak düzenlenmiĢtir. 

 Stratejik plandaki hedef 1.2. “H.1.2.3. Hazırlanan tanıtım katalog, film, broĢür vb. materyal 

sayısı” na ait performans göstergesindeki vb. ibaresi doğrultusunda ve üniversitemizin tanıtımına katkı 

sağlayacağı öngörüsü ile “Diploma Kabı Sayısı” performans göstergesi  olarak değerlendirilmiĢtir. 

 Stratejik planda hedef 1.5. “Sağlık, sosyal ve yapım hizmetlerinin kapasitesi ile niteliği 

artırılacaktır.” hedefi öngörülmüĢtür. 

 Maliye Bakanlığınca, performans programı teklifinde hedeflerin gerçekleĢtirilmesine yönelik 

olarak hedeflerle uyumlu yeni göstergelerin belirlenmesinde sakınca olmadığı belirtildiğinden ve stratejik 

planımıza yapım hizmetleri ile ilgili performans göstergesinin konulmaması nedeniyle 1.5. nolu hedefle 

iliĢkilendirilerek yeni göstergeler belirlenmiĢ olup Maliye Bakanlığınca da uygun görülmüĢtür. 

 6 numaralı; “Bartın Ġli ile ülkemizin eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı 

sağlamak” amacı performans programında hiç yer almamaktadır. 

 Stratejik planlar, 5 yıllık bir süreçte kurumların ulaĢmak istediği hedefleri göstermek üzere 

hazırlanmaktadır. 
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 Öncelikli amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan üniversitemiz 2014 Yılı Performans 

Programı teklifinde; 30 Performans Hedefi ve bu hedeflere iliĢkin faaliyet ve göstergeler belirlenerek, 

teklif olarak değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiĢtir. Kontrol sonucunda veri kayıt 

sisteminin olmaması nedeniyle 30 Performans Hedefinin çok fazla olduğu, izleme değerlendirme ve 

raporlamanın zor olacağı belirtilmiĢ olup üniversitemizin değerlendirmesi sonucu da performans hedefi 

sayısı 15’ e  düĢürülmüĢtür. Bu çerçevede 6 numaralı amaç ile ilgili 2014 yılında performans hedefi 

öngörülmediğinden programda yer almamıĢtır. 

 Sonuç olarak: Performans Programı Hazırlama Rehberinde “Performans Programı ve Bütçe” 

bölümünde belirtildiği gibi; 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli 

amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaĢmak 

için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik 

planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı 

olarak hazırlanması öngörülmüĢtür. 

 Stratejik plan ve bütçe iliĢkisi performans programları aracılığı ile gerçekleĢtirilmektedir. Bütçe 

hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiĢ 

amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. 

 Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen 

performans hedeflerine, bu hedeflere ulaĢmak için gerçekleĢtirilecek faaliyetlere, bunların kaynak 

ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir. 

 Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de 

yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayıĢını ön plana çıkarmakta, yeni kamu 

mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine iĢlerlik 

kazandırmaktadır. 

 Kurumların faaliyet sonuçlarını raporlayabilmesi için stratejik planın uygulamasının sistematik 

olarak takip edilmesi, ölçümünün yapılabilmesi gereklidir. Bunun için de verilerin bütün belgelerde aynı 

olması Ģarttır. Performans programı stratejik planların zamansal uzantısıdır. Bu nedenle performans 

bütçeleme ilkeleri gereği performans programlarının stratejik planlarla uyumlu hazırlanması gereklidir. 
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C.     Faaliyet Raporunun Değerlendirilmesine ĠliĢkin Bulgular 

 
Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiĢtir. 

 

D.    Faaliyet Sonuçlarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin Bulgular 

 BULGU 5: Veri Kayıt Sistemi Mevcut Olmaması 

 
 Kamu Ġdareleri için Stratejik Planlama Klavuzuna göre faaliyet raporunun yayımlanmasından önce 

idarenin yıl boyunca gerçekleĢtirdiği faaliyetleri düzenli olarak izlemesi ve hedefler temelinde 

performansını ölçüyor olması gerekmektedir.   

 Veri kayıt sistemi bir performans hedefi veya göstergeye yönelik tüm performans bilgisinin 

toplandığı, analiz edildiği ve üretildiği sürecin tamamıdır. Herhangi bir performans hedefi veya 

göstergeye iliĢkin gerçekleĢmenin ölçülmesi ve raporlanabilmesi için bu ölçümün nasıl yapılacağının 

belirlenmiĢ olması gerekir. 

 Üniversitenin veri kayıt sistemi bulunmadığından performans bilgisinin raporlanmasında kullanılan   

sistemlerin   değerlendirilmesinde   bu   sistemlerin   tam   ve   doğru   veri   üretip üretmediği, veri 

sistemlerinin güvenilirliği, veri sistemleri üzerinde etkin ve risklere uygun iç kontroller oluĢturup 

oluĢturmadığı denetlenememiĢtir. 

Kamu idaresi cevabında: Kamu idaresi cevabında kısaca, bulguda tespit edilen hususlara iĢtirak edildiği, 

veri kayıt sistemini de içerisine alan bir programın alımı için Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile protokol 

imzalandığı ve sistemin alt yapı çalıĢmalarının devam ettiği belirtilmiĢtir. 

Sonuç olarak: Kurum veri kayıt sisteminin kurulması için gerekli çalıĢmaları baĢlatmıĢ olduğundan 

2015 yılı denetimleri sırasında konunun izlenmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir. 
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B-P ERFORMANS BĠLGĠLERĠ 
 

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 

 

1.1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1.1.1. Bütçenin Hazırlanması 
 

Üniversitemiz 2016 yılı performans programı hazırlığına Üst Yöneticinin 22.04.2015 tarihli yazısı 

ile baĢlanılmıĢtır. Konu ile ilgili toplantılar yapılarak birimlerimiz bilgilendirilmiĢtir. Birimlerimizin 2016 

yılı performans programında yer almasını öngördüğü faaliyetler ile bu faaliyetlere ait maliyet teklifleri 

Üst Yönetici baĢkanlığında Rektör Yardımcıları, akademik ve idari birim harcama yetkilileri ile yapılan 

değerlendirme toplantısı sonucu Stratejik Plandaki amaç ve hedeflerimizden önceliklerimiz belirlenmiĢ 

olup bu önceliklere ait faaliyetlerin planlaması yapılmıĢtır. 

Bartın Üniversitesi 2016 yılı bütçe tasarısını hazırlamak için harcama birimlerinden performans 

esaslı bütçe teklifleri, 10 Haziran 2015 tarihinde yazı ile istenmiĢtir. Gelen cari ve yatırım ödenek 

teklifleri baĢkanlığımızca Orta Vadeli Plan, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Hazırlama Rehberi ve Yatırım 

Programı Hazırlama Rehberi ve daha önce Üst Yönetici baĢkanlığında tüm harcama yetkilileri ile 

belirlenen göstergeler ve bu göstergelere uygun faaliyetlere bunlara iliĢkin maliyetlere, önceliklere ve 

ilkelere uygunluğu incelendikten sonra, hazırlanan üniversitemiz 2016 yılı bütçe teklifi ve performans 

programı tasarısı 06.07.2015 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiĢtir. 

Üniversitemiz yetkilileri Maliye Bakanlığı ile 13.07.2015, Kalkınma Bakanlığı ile 31.08.2015 tarihinde 

bütçe görüĢmelerini gerçekleĢtirmiĢlerdir. Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile gerekli çalıĢmalar 

neticesinde Bütçe ve Performans Tasarısı oluĢturulmuĢtur. 

Stratejik plan, performans programı, bütçeleme, izleme-değerlendirme ve faaliyet raporu 

unsurlarına dayalı olarak tasarlanan performans esaslı bütçeleme üniversitemizde uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu doğrultuda, performans esaslı bütçe uygulamasının iyileĢtirilmesine ve 

etkinleĢtirilmesine yönelik gayretlerimiz de devam etmektedir. 

1.1.2. Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programının Hazırlanması ve Uygulanması 

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 09.01.2015 tarihli Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama 

Tebliği (Sıra No:3) gereğince üniversitemiz 2015 mali yılı bütçesine ait ayrıntılı harcama ve finansman 

programı hazırlanarak e-bütçe sistemine girilmiĢ ve Maliye Bakanlığına sunulmuĢtur. 

1.1.3. Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu 
 

2016 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Ġl Koordinasyon ve Ġzleme sistemine veri giriĢleri yapılarak 

2015 Yılı Yatırım Projeleri Ġzleme Raporu üçer aylık dönemler itibarıyla Valiliğe sunulmuĢtur. Ayrıca 

Yatırımcı KuruluĢ Dönem Raporu Valilik Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne gönderilmiĢtir.  

Aynı Ģekilde üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan Yatırım Uygulama Raporu Kalkınma Bakanlığına 

ait Kamu-Yat ve ĠKĠS sistemine iĢlenmiĢ ve Bakanlığa gönderilmiĢtir. 

2016-2018 Dönemi Yatırım Bütçesi Teklifi 2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama 

Rehberi Taslağı doğrultusunda hazırlanarak 30.07.2015 tarihinde Kalkınma Bakanlığına gönderilmiĢtir. 
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1.1.4. Bütçe ĠĢlemlerinin GerçekleĢtirilmesi 

1.1.4.1. Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi 

2015 Yılı Ayrıntılı Harcama ve Finans Programına göre serbest bırakılan ödenekler dahilinde her 

üç ayda bir 24 harcama birimine ödenek gönderme iĢlemi e-bütçe üzerinden düzenlenip onaylanmıĢtır. 

2015 yılı içinde harcama birimlerine 317 adet ödenek gönderme iĢlemi yapılmıĢtır. 

1.1.4.2. Bütçe ĠĢlemleri 

Harcama birimleri tarafından BaĢkanlığımıza iletilen ödenek talepleri değerlendirilerek 20 adet 

aktarma, 66 adet ekleme iĢlemi ve 2 adet revize iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. BaĢkanlığımızca 2015 yılı 

içinde 34 adet tenkis belgesi düzenlenmiĢtir. 

1.2. ÖN MALĠ KONTROL VE ĠÇ KONTROL ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

1.2.1. Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri 

BaĢkanlığımızca Ön mali kontrole tabi mali karar ve iĢlemler tür, tutar ve konu itibarı ile 20 Ocak 

2014 tarihinde yürürlüğe konulan Bartın Üniversitesi Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve 

ĠĢlemlere ĠliĢkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında 54 adet 

taahhüt dosyası ön mali kontrole tabi tutularak uygun görüĢ verilmiĢ ve 3 adet tip sözleĢme incelenmiĢtir. 

Ayrıca Personel Dairesi BaĢkanlığı tarafında hazırlanan yan ödeme cetvelleri de bu kapsamda kontrol 

edilmiĢtir. 

1.2.2. Ġç Kontrol ĠĢlemleri 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuat uyarınca yapılması 

gereken "Kamu Ġç Kontrol Standartları"na uyum çalıĢmaları kurumsal düzeyde baĢlatılmıĢ ve devam 

etmektedir. 

Üniversitemiz 2013-2017 dönemi Stratejik Planı uygulamaya konulmuĢ olup  üniversitemiz  

bütçesi performans esasına göre hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda mevcut eylem 

planımızda öngörülen eylemlerin stratejik planda belirtilen amaç, hedef ve performans göstergeleri ile 

diğer standartların bir arada değerlendirilmesinin yapılarak yeniden iç kontrol eylem planı hazırlama 

çalıĢmalarının baĢlatılması için Üst Yönetici onayı alınmıĢ olup çalıĢma grupları oluĢturularak yeni 

eylem planı hazırlık çalıĢmaları devam etmektedir. 

Stratejik plandaki amaç, hedef ile göstergelere ulaĢılmasını ve görevlerin ifasına engel olabilecek 

veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durumların tespiti için öncelikli olarak “Üniversitemiz Risk 

Değerlendirme Analizi”nin yapılması amacıyla Bartın Üniversitesi Risk Yönergesi tasarısı 

hazırlanmaktadır. Bu çerçevede Risk Yönetimi Strateji Belgesi hazırlık çalıĢmaları devam etmektedir. 

Bu çerçevede, idarece varılmak istenen amaç ve hedefe ulaĢılması için süreçlerin tanımlanması, 

haritalandırılması ve iyileĢtirilmesine yönelik planlama ve uygulama çalıĢmalarının (süreç yönetimi) 

yapılması planlanmaktadır. 
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1.3. MUHASEBE – KESĠN HESAP – RAPORLAMA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 Üniversitemiz birimlerinin gerçekleĢtirmiĢ olduğu maaĢ, ek ders, alımlar, yolluk ve benzeri tüm 

giderlerin kontrol ve ödeme iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢ olup ihalelere mali üye gönderilmiĢ ve ihalelere 

iliĢkin teminat mektuplarının kayıtları ve takibi yapılmıĢtır. 

 Mevlana, TÜBĠTAK, Farabi, Erasmus, Bilimsel AraĢtırma Projeleri ile günlük ödeme iĢlemleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 327. maddesi gereğince Merkezi Yönetim Muhasebe 

Yönetmeliğinin 539. maddesinin birinci fıkrasında sayılan tablolar ile mizan cetveli üniversitemiz resmi 

web sitesinde yayımlanmıĢtır. 

 Kamu Ġdare Hesaplarının SayıĢtay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin 

Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince aylık olarak verilecek mali tablolar SayıĢtay’a 

gönderilmiĢtir. 

 Üniversitemiz, Eylül 2015 ayında SayıĢtay denetçileri tarafından denetime tabi tutulmuĢ olup 

muhasebe birimimiz tarafından mali iĢ ve iĢlemlerle ilgili bilgiler denetçilere sunulmuĢtur. 

 

 2014 yılı Kesin Hesabı hazırlanarak SayıĢtay, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanlığına gönderilmiĢtir. 

 2014 yılı Yönetim Dönemi Hesabı ve 2015 yılı Hesap Dönemi Hesabı hazırlanarak SayıĢtay 

BaĢkanlığına gönderilmiĢtir. 

 2015 yılı yılsonu iĢlemleri yapılarak 2015 mali yılı kapatılmıĢtır. 

 
 

 Muhasebe birimince yapılan iĢ ve iĢlemler aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. 
 

 

ĠĢlem Adet / Tutar 

ĠĢlem FiĢi 11.620 adet 

 

Ġcra takibi 
36 dosya 

704.269,91 ₺ 

 

KiĢi Borcu Dosyası 
75 dosya 

112.850,43  ₺ 

Aylık vadeli ve günlük repo 

hesapları açılarak gerçekleĢtirilen 

faiz gelirleri 

 

737.842,80 ₺ 

Vergi dairesine ödenen vergi 

miktarı 
4.766.918,77 ₺ 
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1.4. STRATEJĠK PLANLAMA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 9 uncu maddesinde; “Kamu idareleri; 

kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde  geleceğe 

iliĢkin misyon ve vizyonlarını oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 

performanslarını önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir. 

Bu çerçevede, Kalkınma Bakanlığı tarafından, anılan kanun hükmü gereğince, Resmi Gazete’de 

26.05.2006 tarih ve 26179 sayı ile yayımlanan “Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik” hazırlanmıĢtır. 

Bu Yönetmelik doğrultusunda Hazırlanan Üniversitemiz 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı, 

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonunca hazırlanarak Stratejik Plan Yürütme Kuruluna  sunulmuĢtur. 

Kurul tarafından son Ģekli verilerek Üniversitemiz Senatosuna sunulmuĢ ve Senato tarafından kabul 

edilmiĢ ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiĢtir. 2013 yılı itibarıyla Üniversitemiz 2013-2017 Dönemi 

Stratejik Planı uygulamaya konulmuĢtur. 

2. Performans Bilgileri 

5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun  vadeli  

amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaĢmak için 

izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plan olarak tanımlanmıĢtır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı 

Bütçeleme baĢlıklı 9. maddesinde ise “Kamu idareleri; bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, 

vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.” hükmü yer 

almaktadır. 

Performans Programı; Bir kamu idaresinin program dönemine iliĢkin performans hedeflerini, bu 

hedeflere ulaĢmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini 

içeren programdır. 

Performans programlarında; 
 

- Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine, 

- Bu hedeflere ulaĢmak için gerçekleĢtirilecek faaliyetlere, 

- Bunların kaynak ihtiyacına, 

- Performans hedeflerine ulaĢılıp ulaĢılmadığını ölçmeye yarayan performans göstergelerine yer 

verilmektedir. 
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Performans Esaslı Bütçelemenin Unsurları 
 

 
 

 
 

Üniversitemiz “2015 Mali Yılı Performans Programı” 2013-2017 Dönemi Stratejik Planında yer alan 

amaç, hedef ve performans hedefleri, bu performans hedeflerine ulaĢmak için yürütülecek faaliyet ve 

projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye iliĢkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek Ģekilde 

hazırlanmıĢ ve kamuoyunun bilgisine sunulmuĢtur. 

Performans programının stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflere uygun olarak etkili ve verimli 

bir Ģekilde uygulanması için izleme ve değerlendirme süreci aĢağıdaki gibi gerçekleĢtirilmiĢtir; 

1. Performans programının izleme ve değerlendirilmesi, e-bütçede Performans Bütçe Modülünde 

oluĢturulan “Performans Göstergesi GerçekleĢmeleri Ġzleme (PGGĠ) Formu, Performans Göstergesi 

Ġnceleme ve Değerlendirme (PGĠD) Formu, Performans Hedefi Ġzleme ve Değerlendirme (PHĠD) 

Formu ve Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu” na veri giriĢi ve değerlendirmeler yapılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2. Performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, üçer aylık dönemler halinde, her bir 

üçer aylık dönemi takip eden ay sonunda, PGGĠ Formuna performans göstergesi bazında veri giriĢi 

yapılmıĢtır. 

3. Her üç aylık dönemin sonunda, performans göstergesinin hedeflenen gösterge düzeyi gözden 

geçirilerek, yılsonunda ulaĢacağı değere iliĢkin tahmin yapılarak, PGGĠ Formunda "Yılsonu 

GerçekleĢme Tahmini" kısmına bilgi giriĢleri yapılmıĢtır. 

4. Performans hedeflerinin değerlendirilmesi iĢlemi, üçer aylık dönemler itibarıyla ve her bir 

hedef için ayrı ayrı yapılmıĢtır. 

Üniversitemiz 2015 Yılı Performans Programına iliĢkin izleme ve değerlendirme sonuçlarına 

“Performans Ġzleme Sonuçları” tablosunda yer verilmiĢ ve kamuoyunun bilgisine sunulmuĢtur. 
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3. Diğer Faaliyetler 
 

 2015 mali yılında Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığımızca toplam 54 adet taahhüt dosyası ve 3 

adet tip sözleĢme ön mali kontrole tabi tutularak uygun görüĢ verilmiĢtir.  

 

 Harcama yetkililerince iç kontrol kapsamında; birimlerinin bir yıl boyunca yürüttükleri faaliyet ve 

projeler ile yıllık gösterge hedeflerine ulaĢıp ulaĢamadıklarının değerlendirilmesi amacıyla sunum 

yapılmıĢtır. 

 Üniversitemiz 2016 yılı Performans Programı hazırlanmıĢ olup tasarı olarak Maliye Bakanlığı’na 

sunulmuĢtur. 

 Üniversitemiz 2016 yılı Performans Esaslı Bütçe Teklifi hazırlanarak Maliye Bakanlığı’na 

gönderilmiĢtir. 

 Yatırım Programı teklifleri hazırlanarak Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiĢtir. 

 Yatırım Uygulama Raporu hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiĢ ve Kamu-Yat sistemine 

girilmiĢtir. 

 Performans Programı üçer aylık Ġzleme ve Değerlendirme Raporu sonuçları e-bütçe sistemine 

girilmiĢ ve Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmiĢtir. 

 Üniversitemiz 2016 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna 

duyurulmuĢ ve BaĢkanlığımız web sayfasında yayımlanmıĢtır. 

 BaĢkanlığımızca hazırlanan 2015 Mali Yılı I. II. ve III. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve 

Muhasebe GerçekleĢmeleri Değerlendirme Raporları hazırlanarak web sayfasında yayımlanmıĢtır. 

 Yılsonu bütçe gerçekleĢme raporu hazırlanmıĢ olup web sayfasında yayımlanarak kamuoyuna 

duyurulmuĢtur. 

 Yılsonu performans programı değerlendirme raporu hazırlanmıĢ olup web sayfasında yayımlanarak 

kamuoyuna duyurulmuĢtur. 

 Bütçe giderleri kesin hesap değerlendirme raporu hazırlanmıĢ olup web sayfasında yayımlanarak 

kamuoyuna duyurulmuĢtur. 

 Üniversitemiz yatırım projelerine ait bilgileri ve sonraki yıl teklifleri ĠKĠS sistemine girilerek Valilik 

Ġl Koordinasyon ve Planlama Kurulu’na bildirilmiĢtir. 

 Ġller Yatırım Projeleri Ġzleme Raporu ile yatırım harcamaları sektörler halinde Valilik Ġl 

Koordinasyon ve Planlama Kurulu’na gönderilmiĢtir. 

 Valilik Ġl Koordinasyon ve Planlama Kurulu’na Üniversitemiz brifing dosyası hazırlanarak 

gönderilmiĢtir. 

 Ġl Koordinasyon ve Planlama Kurulunda görüĢülen konuların uygulama sonuçları Valiliğe süresinde 

bildirilmiĢtir. 

 Valilik Ġl Koordinasyon ve Planlama Kurulu’na Üniversitemiz Ġdari Faaliyet Raporu gönderilmiĢtir. 
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 Valilik Ġl Koordinasyon ve Planlama Kurulu’na Üniversitemiz istatistiki bilgileri Valilik tarafından  

istenilen formata uygun Ģekilde gönderilmiĢtir. 

 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 539. maddesinin 1. fıkrasında sayılan tablolar ile mizan  

cetvelleri her ay KBS’den alınarak, her ayın 20’sine kadar elektronik ortamda yayımlanmıĢtır. 

 Üniversitemiz ile Maliye Bakanlığı arasında 2016 Yılı Bütçe GörüĢmeleri tamamlanmıĢtır. 

 Üniversitemiz bütçesi ve performans programı tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonuna teslim etmek 

üzere hazırlanmıĢ olup geçici bütçe uygulaması nedeniyle 2016 Ocak ayında gönderilmesi 

planlanmıĢtır. 

 Kesin Hesap Kanun Tasarıları, TBMM Plan – Bütçe Komisyonu BaĢkanlığınca SayıĢtay 

BaĢkanlığı’na teslim edilmiĢtir.  

 Üniversitemiz bütçesinden yapılan harcamalar ön mali kontrole tabi tutularak gerek bütçe 

ödeneklerinin uygunluğu gerekse 4734 sayılı Kanunun 62/ı maddesinin 21/f ve 22/d kapsamındaki 

alımlar kontrol edilmiĢtir. Alımların %10’a yaklaĢması sonucu Kamu Ġhale Kurumundan izin 

alınmıĢtır. 

 Bartın Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi Tasarısı hazırlık çalıĢmaları baĢlatılmıĢ olup 

Üniversitemiz Senatosuna sunulacaktır. 

 2015 yılı aylık genel değerlendirme toplantıları BaĢkanlığımız tarafından yapılmıĢ olup tutanakla 

kayda alınmıĢtır. 

 BaĢkanlığımız personeli görev ve yetki dağılımı belirlenmiĢ olup ilgili personele tebliğ edilmiĢtir. 

 Birim ve kurum faaliyet raporları hazırlanarak web sayfasında yayımlanmıĢtır. 

 Faaliyet raporları kontrol listesi düzenlenerek birim ve idare faaliyet raporları kontrol edilmiĢtir. 

 BAP projeleri kapsamında yürütülen projelerin listesi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki 

kez hazırlanarak Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiĢtir. 

 Yılsonu bütçe ve performans gerçekleĢmeleri ve diğer faaliyetleriyle ilgili harcama yetkililerince 

birim faaliyet sunumu yapılması sağlanmıĢtır. 

 Hesap dönemi iĢlemleri olarak her yıl;     

a-   Muhasebe yetkilisi 

b- Harcama Birimleri 

c- Banka hesap numaraları 

d- Bütçe ve muhasebe yetkilisi imza sirküleri 

SayıĢtay BaĢkanlığına dönem baĢında gönderilmiĢtir. 

 Harcama birimleri ambarlarının adresleri, sorumlu taĢınır kayıt kontrol yetkililerinin adı, soyadı ve 

unvanlarını gösteren liste dönem baĢında SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilmiĢ ve yılı içerisindeki 

değiĢiklikler süresi içerisinde bildirilmiĢtir. 
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IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

A-ÜSTÜNLÜKLER 

 

 Üniversite yönetiminin desteği, 

 Üniversitenin mali hizmetlerinin üst yönetici adına BaĢkanlığımızca gerçekleĢtirilmesi, 

 Yeni, ilerlemeye açık ve takım çalıĢmasını destekleyen yönetiminin olması, 

 Maliye Bakanlığının yazılım desteği (e-bütçe, KBS ve say2000i programları). 

 

 

B-ZAYIFLIKLAR 

 

 BaĢkanlığımız örgütlenme ve organizasyonunun tamamlanmamıĢ olması, 

 Hizmet içi eğitim yetersizliği, 

 Kurum içi iletiĢim zayıflığı, 

 5018 sayılı kanunun getirdiği yeniliklere harcama birimlerince adaptasyon güçlüğünün yaĢanması, 

 Sosyal imkân ve aktivite eksikliği, 

 BaĢkanlığımız fiziki alanlarının yetersizliği. 

 

 

C-DEĞERLENDĠRME 

 
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değiĢik 60. 

maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji GeliĢtirme Dairesi 

BaĢkanlığı 27/05/2008 tarihi itibariyle kurulmuĢ olup, Üniversite yönetiminin de desteğiyle kısa 

sürede bu kanunun amaç ve hedefleri doğrultusunda görev, yetki ve sorumluluklarını  en  iyi 

Ģekilde yerine getirmektedir. 

 

V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 

BaĢkanlığımızın; personel, oda, fiziki mekân, demirbaĢ ve büro malzemesi temini, insan 

kaynakları ihtiyaçlarının karĢılanarak teĢkilatlanmasının tamamlanması ve personeline eğitim verilmesi  

ile daha iyi iĢler baĢaracağı düĢüncesindeyiz. 
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ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 

 

 

 

 
 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
 

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç 

kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. (B.Ü. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı ….01.2016) 
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