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SUNUŞ 

 
24.12.2005 tarihli ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanununun 15’inci maddesine istinaden 01.01.2006 tarihinde 

üniversitelerde kurulmuş ve 18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan       

‘‘Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ 

hükümlerinde görevleri belirlenmiştir. 

5018 sayılı Kanunun; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve 

kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin 

yapısını ve işleyişini, bütçelerin hazırlanmasını ve uygulanmasını ve bu uygulamaların 

raporlanmasını öngörmektedir. 

Bu kapsamda, Başkanlığımızın 2020 yılı faaliyetlerini kapsayan birim faaliyet raporu, 5018 

sayılı Kanunun temel ilkeleri gereği mali disiplin, mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur. 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporumuzun 

Üniversitemize ve çalışanlarımıza faydalı olmasını diler, söz konusu Raporun hazırlığında 

emeği bulunan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

 

Alper Kadir ALTAY 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı 
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I.GENEL BİLGİLER 
 

A. MİSYON ve VİZYON 

Misyon 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 

yayınladığı yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda e-bütçe sistemi üzerinde 

birimlerimizden alınan bütçe görüşlerini birimlerin en etkin biçimde değerlendirebilecekleri 

hale getirerek bütçe tahmin ve tekliflerini oluşturmak, bütçe uygulamalarında ön mali kontrol 

ve iç kontrol faaliyetlerini yerine getirirken Üniversitemizin, birimlerimizin ve üniversite ile 

çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile şahısların yasal hakları çerçevesinde ödemelerinin 

yapılabilmesi için gerekli kontrollerin en dikkatli şekilde yapılarak ödemelerin yapılması. 

Vizyon 

Sinop üniversitesinin bir birimi olarak; sorumluluğu altındaki konularda uzman ve alanı 

ile ilgili güncel bilgilerle donanımlı, sorumluluk bilincini taşıyan, iş ahlakına sahip personelleri 

ile çağdaş - bilimsel tüm gelişmeleri ve alanındaki tüm yasal düzenlemeleri takip ederek 

çalışmalarına yansıtan örnek bir Başkanlık olmak. 

 

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görev ve yetkileri; 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile değişik 60’ıncı 

maddesinin birinci fıkrası ve 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

almıştır. 

Daire Başkanlığının görevleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 

60’ıncı maddesinde aşağıdaki şekilde sayılmıştır:  

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 

sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,  

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık 

performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu 

izlemek ve değerlendirmek,  
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c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 

programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 

gönderilmesini sağlamak,  

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,  

e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının 

takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,  

f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,  

g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 

idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,  

h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin 

icmal cetvellerini düzenlemek,  

i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak,  

k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 

harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,  

l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,  

m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak,  

n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

 

5436 sayılı Kanunun Daire Başkanlığımıza yüklediği görevler ise şunlardır:  

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı 

çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını 

oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,  

b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve 

bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,  

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 

toplamak, analiz etmek, yorumlamak, 
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d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 

incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini 

analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,  

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,  

f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,  

g) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.  

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının fonksiyonları, görevleri, yapılanması ile iş ve 

işlemleri 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Strateji Geliştirme 

Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleriyle düzenlenmiştir. 

 

 

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’inci maddesinde 

belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanun’un 15. 

maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 5436 

sayılı Kanun ile değişik 60’ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, 

Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 01/01/2008 tarihi itibarıyla kurulmuştur. 

 

1. Fiziksel Yapı 

Başkanlığımız, 15 Temmuz yerleşkesinin içerisinde bulunan Rektörlük binasında, 6 

ofis, 1 vezne ve 2 arşiv odasında hizmet vermektedir. 
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2. Teşkilat Yapısı 

 

Daire Başkanı 

Alper Kadir ALTAY 

 

Daire Başkanı Sekreteri 

Esen ERMİŞ (Kadrolu İşçi) 

 

Bütçe Performans Birimi/Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi 

Erol AKMAN (Şube Müdürü) 

Serhat SEZGÜL (Mali Hizmetler Uzmanı) 

Serap DÜREN (Şef) 

Recep BAKAR (Bilgisayar İşletmeni) 

  

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi 

Semra DEMİR (Şef) 

 

 

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi 

Tayfur DUGAN (Muhasebe Yetkilisi) 

Ebru ÖZYÜREK (Şef) 

Nuray ŞEN (Bilgisayar İşletmeni) 

Hilal ACAR (Bilgisayar İşletmeni) 

Cezmi ÖZCAN (Memur) 

 

Personel Maaş Birimi 

Hasip AĞIRÇELİK (Şube Müdürü) 

Çiğdem MANGIR (Şef) 

 

Vezne 

Salih ESKİCİ (Veznedar) 
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3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı 

 

3.1 Yazılımlar 

Başkanlığımız birimlerinde kullanılan kamu kurumlarına ait ve satın alma yoluyla 

edinilen web tabanlı yazılımlar aşağıda belirtilmiştir. 

 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) 

 Yeni Harcama Yönetim Sistemi (MYS) 

 Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) 

 Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi (BKMYS) 

 Kesenek Bilgi Sistemi 

 E-Beyanname Bildirim Ekranı 

 Kamu İç Kontrol Otomasyon Sistemi (KİOS) 

 Program Bütçe Sistemi 

 Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi (KA-YA) 

 Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) 

 Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) 

 Personel Özlük İşlemleri Sistemi 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

 Web Sayfası 

 

3.2. Bilgisayarlar-Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Başkanlığımız bünyesinde kullanılan idari ve eğitim amaçlı teknolojik kaynaklara 

ilişkin veriler aşağıda gösterilmektedir.
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Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar 

 

Teknolojik Kaynaklar Adet 

Masaüstü Bilgisayar 16  

Dizüstü Bilgisayar 2  

Tablet Bilgisayar -  

Cep Bilgisayarı -  

Projeksiyon -  

Akıllı Tahta -  

Mikroskoplar -  

*Çok Fonksiyonlu Yazıcı 7  

Yazıcı 8  

Fotokopi Makinesi 1  

Tarayıcılar 3  

Faks -  

Sunucular 2  

Yazılımlar -  

Tepegöz -  

Episkop -  

Baskı Makinesi -  

Fotoğraf Makinesi -  

Kameralar -  

Televizyonlar -  

Telefon 17 

Güç Kaynağı 19 

Diğer 1  

  

 

4. İnsan Kaynakları 

 

4.1. Personel Bilgileri 

Daire Başkanlığımız bünyesinde daire başkanı, şube müdür, mali hizmetler uzmanı, şef, 

bilgisayar işletmeni, memur, veznedar ayrıca işçi kadrosunda büro personelimiz görev 

yapmaktadır.  

Başkanlığımda görev yapan şef kadrosundaki bir personelimiz muhasebe yetkilisi 

olarak görev yapmaktadır. 

Başkanlığımızda fiilen görev yapan personel sayısı, 6’sı kadın ve 8’i erkek olmak üzere 

14 kişidir. Ayrıca 1 kadrolu işçi olarak görev yapmaktadır. 

Başkanlığımız birimlerinde fiilen çalışan personel bilgileri aşağıdaki tablolarda 

belirtilmiştir. 
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Başkanlığımız genel idare hizmetlerinin yerine getirildiği bir başkanlık olması itibariyle 

genel idare hizmetleri sınıfı kapsamında personel istihdam edilmektedir. 

 

4.3 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 

Başkanlığımız personelinin yaş dağılımına bakıldığında genç personel sayısının 

çoğunlukta olduğu görülmektedir. 

Hizmet Sınıfı 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51-Üzeri 

Genel İdari Hizmetler -  1  7  3  2  1  

Toplam -  1  7  3  2  1  

Yüzde -  %7  %50 %22 %14  %7 

 

4.2 İdari Personelin Kadrolara Göre Dağılımı 
  
             

Birimi GİH THS SHS AHS YHS 

Genel 

Toplam 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  14  - - - - 14  

Toplam 14 - - - - 14 

0%

7%

50%22%

14%
7%

21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51-Üzeri
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4.4 İdari Personelin Hizmet Süreleri İtibariyle Dağılımı 

              

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

Genel İdari Hizmetler  - 2  6  3  1  2  

Toplam  - 2  6  3  1  2  

Yüzde  - %14   %43 %22  %7  %14  

 

 

 

4.5 İdari Personelin Eğitim Durumu 

 

Başkanlığımız personellerinin eğitim durumuna bakıldığında % 50 lisans ve %29 

lisansüstü mezunların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Başkanlığımız,  personellerinin lisans 

tamamlama veya yüksek lisans ve doktora eğitimine dönük girişim ve çabalarını 

desteklemektedir. 

 

 

 

 

 

0%

14%

43%

22%

7%

14%

1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21-Üzeri
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Hizmet Sınıfı İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü 

Genel İdari Hizmetler  1 -  2  7  4  

Toplam  1 -  2  7  4  

Yüzde  %7 -  %14  %50  %29  

 

 

 

4.6 2020 Yılında Ayrılan İdari Personelin Dağılımı 

 

2020 yılında birimizden ayrılan personelimiz bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

0%
14%

50%

29%

İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü
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5. Sunulan Hizmetler 

 

5.1. Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü  

 Bütçeyi hazırlamak. 

 Performans program hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak. 

 Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak. 

 Bütçe İşlemlerini gerçekleştirmek ve kayıt tutmak. 

 Ödenek gönderme belgesi düzenlemek. 

 Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlerini yürütmek. 

 Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulamak, 

  sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

 Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı

  tedbirler üretmek. 

 İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye 

  uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

 Yatırım takip sistemine (İLYAS)  projelerin durumunu girmek. 

 Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi aracılıyla yeni kurulan birimlerimize

  yazışmalarda kullanılmak üzere devlet teşkilat numaralarını vermek. 

 Başkanlığımızca verilecek diğer görevler. 

 

Bütçe İşlemleri 2019 2019 

Ödenek Gönderme 344 354 

Ödenek Tenkis 95 85 

Ödenek Ekleme 55 55 

Ödenek Aktarma 8 53 
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5.2. Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü 

 Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak. 

 İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak. 

 Stratejik Planı hazırlamak. 

 İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine 

etmek, gerçekleşmeleri izlemek,  sonuçlarının koordine edilmesi çalışmalarını 

yürütmek. 

 Kurumsal Mali Beklentiler Raporunu hazırlamak. 

 Başkanlığımızca verilecek diğer görevler. 

 

5.3.İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü 

 Geçici ve sürekli görev yollukları, telefon, elektrik, su ve internet ödemelerinin

  kontrolü. 

 Satınalma (Mal malzeme alımı, yapım, bakım, onarım hakedişleri) 

 Avans kapama ve takip işlemleri. 

 Red ve İade işlemleri. 

 Vergi borcu kesintiler, nakit teminat iadeleri gibi emanet çıkış işlemleri. 

 Hakedişlerin kontrolü ve ödemesi. 

 Hakediş ödemelerine ilişkin icra takibi işlemleri. 

 Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı Ön Mali Kontrolü. 

 Ödenek işlemlerinin Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sisteminde 

muhasebeleştirilmesi. 

 Banka ödeme işlemlerinin takibi. 

 Vergi Beyannamelerin süresinde verilmesi ve ödenmesi takibi. 

 Emanet hesaplar ve ödemelerin takibi. 

 Yazışmalar. 

 Başkanlığımızca verilecek diğer görevler. 

 

5.4.Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü 

 Maaşların bilgilerin girişi, yapımı ve kontrolü. 

 Ek derslerin kontrolü. 

 Fazla çalışma ücretlerinin kontrolü. 
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 İşçi ücreti, sözleşmeli ve diğer personel ödemeleri. 

 Üniversite idari ve akademik personelin maaş, özlük hakları ve diğer 

ödemelerine ilişkin icra takip işlemleri. 

 Personele giyecek yardımı ile ilgili işlemler. 

 Kadro dağılım cetvelleri ön mali kontrolü. 

 Yan ödeme cetvelleri ön mali kontrolü. 

 Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri ön mali kontrolü. 

 Kişilerden alacak hesabı işlemleri. 

 Sendika kesinti ödemeleri. 

 Üniversitenin Kesin Hesaplarını hazırlama işlemleri. 

 Taşınır konsolide ve kesin hesap işlemleri. 

 Yılsonu taşınır hesap işlemleri ve raporlama. 

 Taşınır devir ve çıkış işlemleri. 

 Kefalet aidat kesinti ödemeleri. 

 Sosyal güvenlik prim ödemeleri. 

 Ödenek işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. 

 HYS ve KBS şifre işlemleri. 

 BAP, TÜBİTAK, MEVLANA, FARABİ, ERASMUS Proje ödeme işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi ve takibi. 

 Yazışmalar. 

 Başkanlığımızca verilecek diğer görevler. 

 

 

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

 

01.01.2006 tarihinde faaliyete geçen Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunun 60. maddesi ile 5436 sayılı kanunun 15. maddesinde sayılan görevleri 

‘‘Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ 

çerçevesinde Genel Sekreterliğe bağlı Daire Başkanlığı olarak yerine getirmektedir. 

Başkanlığımızca Üniversitemiz akademik ve idari birimleri tarafından doğrudan alım 

ve ihale suretiyle yapılan limit dâhilindeki her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri 

Başkanlığımıza bağlı Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Birimi tarafından incelemeye tabi tutulur. 

Ayrıca bilimsel araştırma projeleri, TÜBİTAK destekli projeler ve kamu kurum ve 

kuruluşlarına ödenen telefon, doğalgaz, elektrik ve su giderlerine ait tüm belgeler ödeme öncesi 
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incelenerek Muhasebe Yetkilisi onayından sonra ödeme işlemleri tamamlanarak ilgili banka 

vasıtası ile ödemeler gerçekleştirilmektedir. 

Üniversitemizde yönetim bilgi sistemi ile entegre edilmiş etkin bir iç kontrol ve risk 

yönetimi sisteminin kurulmasını sağlamak amacıyla Kamu İç Kontrol Otomasyon Sistemi 

(KİOS) satın alınmış olup iç kontrol sistemi farkındalığı oluşturabilmek amacıyla toplantılar ve 

eğitimler düzenlenmiştir. 

 Akademik ve idari birim yöneticileri ve birim iç kontrol sorumlularının katılımıyla 

yapılan çalışmalar ile Üniversitemizin süreç ve alt süreçleri belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar 

neticesinde ana süreç, süreç ve alt süreçler belirlenmiş olup söz konusu süreç analizi çalışmaları 

ile Üniversitemiz görev ve faaliyet alanı çerçevesinde tüm iş ve işlemlere ilişkin standart iş 

süreçleri ve bu süreçlerden sorumlu birim ve personeller belirlenmiştir. İç kontrol ve risk 

yönetimi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. 

 Bununla birlikte belirlenen alt süreçlerle ilişkili olarak, mevcut iş akış şemalarının 

güncellenmesi ya da iş akış şemaları olmayan alt süreçlerin iş akış şemalarının hazırlanması 

amacıyla akademik ve idari birimlerden çalışma ekipleri oluşturulmuştur. Yine bu ekipler 

tarafından alt süreçler üzerinde iş akış süreçleri hazırlanmış olup Kamu İç Kontrol Otomasyon 

Sistemine yüklenilmesi sağlanmıştır.  

 2019-2020 Dönemi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 02.01.2019 tarihinde 

yayınlanmıştır. 2019 yılının ilk yarısına ilişkin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

Gerçekleşme Raporu hazırlanmış olup 31.07.2019 tarihinde yayımlanmıştır. Yine 2019 yılının 

ikinci yarısına ilişkin olarak İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu 

hazırlanarak 24.12.2019 tarihinde yayımlanmıştır. 

 28.11.2019 tarihli ve E.31426 sayılı Rektörlük oluru ile İdare Risk Koordinatörü, İzleme 

ve Yönlendirme Kurulu, Süreç Sorumlusu, Birim Risk Koordinatörü, Birim Risk Yönetim 

Ekibi oluşturulmuştur. 

 Üniversitemizde iç kontrol sisteminin kurulmasına ve sisteme işlerlik kazandırılmasına 

yönelik olarak bugüne kadar alınan mesafe sonrası sisteme yönelik güçlü ve zayıf yönlerin neler 

olduğu, standart ve kurallı yönetim ve kontrol mekanizmalarının oluşturulma düzeyinin 

değerlendirilmesi hususlarında üst yönetime değerlendirme ve mukayese imkanı sunabilmeyi 

hedefleyen; Sinop Üniversitesi 2020 Yılı Birinci 6 Aylık Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 
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Eylem Planı Gerçekleştirme Raporu ile Sinop Üniversitesi 2020 Yılı İkinci 6 Aylık Kamu İç 

Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporu oluşturulmuştur. 

Başkanlığımızca 2020 yılında da 5018 sayılı Kanunun amacına uygun olarak belirlenen 

politika ve hedefler doğrultusunda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

kullanılması sağlanmıştır. Üniversitemiz bütçesinin orta vadeli mali plan ve diğer mali 

mevzuata uygun olarak hazırlanması, tüm mali bilgi, yönetim ve işlemlerin zamanında doğru 

olarak yürütülmesi için oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle ilgili yönetim ve iç kontrol 

faaliyetlerimiz sürmektedir. 
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II. AMAÇ VE HEDEFLER 

 

A. İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaçlar ve Hedefler 

 

Üniversitemiz, beş yıllık (2018-2022) dönemi kapsayan Stratejik Planında 4 stratejik 

amaç ve 16 stratejik hedef belirlemiştir. 

 

STRATEJİK AMAÇ-1: KURUMSAL ALTYAPI KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK. 

A1, H1 2022 yılı sonuna kadar en az dört eğitim-öğretim ve hizmet binasını tamamlamak. 

A1, H2 2022 yılı sonuna kadar mevcut kampüs alanlarının en az 150.000 m²lik alanında altyapı ve peyzaj işlerinin 

tamamlanması. 

A1, H3 Mevcut ve yeni yapılan eğitim-öğretim ve hizmet binalarının makine-teçhizat ile donanımlarının sağlanması 

ve iletişim altyapı kapasitesinin artırılması. 

A1, H4 Kütüphane hizmet kapasitesini her yıl en az %5 artırmak. 

A1, H5 2022 yılı sonuna kadar mevcut binalardan en az beş tanesinin bakım-onarım işlerinin yapılması. 

STRATEJİK AMAÇ-2: EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. 

A2, H1 Üniversitemiz mevcut ve yeni açılacak birimlerinin akademik kadrosunu oluşturarak toplam akademik 

personel sayısı içerisinde öğretim üyesi sayısını her yıl en az %5 artırmak. 

A2, H2 Üniversitemiz mevcut ve yeni açılacak birimlerinin idari personel ihtiyacını karşılayarak idari personelin 

nitelik olarak gelişimini sağlamak. 

A2, H3 Tanıtım faaliyetleri ile üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısını her yıl %10 artırmak. 

A2, H4 Nitelikli öğrenci sayısını her yıl en az %5 artırmak. 

A2, H5 Öğretim  programlarının niteliğini geliştirmek. 

STRATEJİK AMAÇ-3: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK. 

A3, H1 Bilimsel araştırma proje sayısını her yıl %5 artırmak. 

A3, H2 Bilimsel yayın sayısını her yıl %5 artırmak. 

A3, H3 Üniversitemiz bilimsel çalışmalarında (yayın, proje) 2022 yılı sonuna kadar en az beş adet patent başvurusu 

yapmak ve en az iki adet patent almak. 

A3, H4 2022 yılı sonuna kadar araştırma altyapı kapasitesinin iyileştirilerek faaliyetlerini artırmak. 

STRATEJİK AMAÇ-4: TOPLUMSAL KATKI SAĞLAYAN FAALİYETLERİ ARTIRMAK. 

A4, H1 Üniversitemizin toplum yararına sağladığı hizmetlerden yararlanan kişi sayısını her yıl en az %5 artırmak. 

A4, H2 İlimizde çevre, kültür ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması yönünde faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi. 
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Üniversitemizin tanımlanan misyon ve vizyonu çerçevesinde ve saptanan zayıf ve güçlü 

yönleri, önündeki fırsatlar ve tehditler dikkate alınarak tespit edilmiş bu stratejik amaç ve 

hedeflerin gerçekleştirilmesinde Başkanlığımıza düşen görevlerin en iyi şekilde yerine 

getirilmesi için azami gayret gösterilmektedir. 

 

B. Diğer Hususlar 

 

Temel Politika ve Öncelikler 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın temel değerleri şunlardır: 

 Hukuk Kurallarına ve Yasal Mevzuata Uygunluk 

 Hesap Verebilirlik 

 Mali Saydamlık 

 Yenilikçilik 

 Sorumluluk Bilinci 

 İletişim ve İşbirliği 

 Çözüm Odaklılık 

 Emeğe Saygı 

 Güvenilirlik 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kamu kurum ve kuruluşlarının daha etkin 

çalışmasını sağlayarak, toplam kalite anlayışının ve verimliliğin artmasının en önemli 

taşıyıcılarından biri olmuştur. Çağdaş bir kamu yönetimi kurmanın birinci koşulu geleceğe 

dönük politikalar üretebilmekten geçer. Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları, bu politikalar 

doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasında etkin denetim 

mekanizmalarıyla faaliyet sonuçlarının ölçülüp değerlendirilmesinde, sonuçların kamuoyuyla 

paylaşılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Bu anlayışlar doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Orta Vadeli Mali Plan ile Üniversitemiz Stratejik Planı (2018-

2022) Başkanlığımızca rehber olarak kullanılmaktadır. 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
 

A. MALİ BİLGİLER: 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

 
 

 

 

 

BÜTÇE TERTİBİ KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 
TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA KALAN 

38.72.09.11-01.3.2.00-2-01.1 1.150.000,00 0,00 339.350,00 810.650,00 810.602,46 47,54 

38.72.09.11-01.3.2.00-2-02.1 184.000,00 0,00 46.700,00 137.300,00 137.245,29 54,71 

38.72.09.11-01.3.2.00-2-03.2 1.000,00 0,00 400,00 600,00 600,00 0,00 

38.72.09.11-01.3.2.00-2-03.3 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 

38.72.09.11-01.3.2.00-2-03.5 2.000,00 0,00 500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

TOPLAM 1.341.000,00 0,00 386.950,00 954.050,00 949.947,75 4.102,25 

810.602,46

137.245,29

2.100,00

01-Personel Giderleri

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

 

20 

 

1. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

 

Başkanlığımıza 2020 mali yılı bütçesi ile 1.341.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

2020 yılında 949.947,75 TL harcama yapılmıştır. Bu kullanımlar incelendiğinde harcamaların 

üç ana gider grubunda gerçekleştiği görülmektedir. Ana gider grupları ve harcama tutarları 

aşağıdaki gibidir;  

 01-Personel Giderleri için 1.150.000,00 TL ödenek öngörülmüş yıl içinde 

yapılan 339.350,00 TL tenkis ile 810.650,00 TL olmuş ve bu ödeneğin 810.602,46 TL’si yani 

% 99,99’u harcanmıştır.  

 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri için bütçemizde 

184.000,00 TL ödenek öngörülüp yıl içinde yapılan 46.700,00 TL tenkis ile 137.350,00 TL’ye 

düşmüştür. 137.245,29 TL harcama yapılıp ödeneğin %99,99’u harcanmıştır.  

 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri hesabı için 2020 yılında 7.000,00TL ödenek 

öngörülmüş yıl içinde yapılan 900,00 TL tenkis ile ve 6.100,00 TL’ye düşülmüştür. 2.100,00 

TL harcama yapılıp ödeneğin %34’ü harcanmıştır. 

 Bu hesap grubundan yapılan ödenek kullanımlarının ayrıntıları incelendiğinde, 

harcamalar,  

 % 10 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri,  

 % 0 Yolluk Giderleri  

 % 24 Hizmet Alım Giderleri, 

Birimimiz gider kalemlerinde meydana gelen harcama tutarları aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir. 

 

 

2. Mali Denetim Sonuçları  

  

2020 yılında Başkanlığımız iç denetim geçirmemiştir. Üniversitenin 2020 yıllarına ait, 

muhasebe birimimizce muhafaza edilen ödeme evraklarının dış denetimi Sayıştay 

Başkanlığınca yapılmış olup sonuçlar beklenmektedir. 
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri 

.PROGRAM  ALT PROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

ARAŞTIRMA, 

GELİŞTİRME VE 
YENİLİK 

YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel 

Araştırma Projeleri 

Üniversitemiz, bilimsel ve teknolojik araştırma altyapısını, alanında uzman ve yetişmiş 
akademik personelin bilgi ve birikimi çerçevesinde ortaya koyulacak bilimsel  araştırma 
projeleri ile Sinop ve çevre illerdeki sanayi kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde teknoloji 

üretimi ve ar-ge faaliyetlerini teşvik etmek, temel ve sosyal bilimlerde yetkin araştırmacılar 
yetiştirerek yenilikçi araştırmalar yapılarak sonuçlarının insanlığının hizmetine sunulması 
amaçlanmıştır. 

YÜKSEKÖĞRETİM 

ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS 

EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ 
EĞİTİM 

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi 
Üniversitemizin Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimleri alanlarında lisansüstü eğitimi düzenlemek, 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek lisansüstü çalışma ve projelere yön vermeye 

yönelik yürütülecek faaliyetlerdir. 

Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve 
Kültürel Kaynaklar ile Sportif 

Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri 

Üniversitemizin bilgi ve kültür hizmetlerine yönelik olarak ihtiyaç duyduğu, elektronik 
yayınlar, basılı yayınlar ve diğer dokümanların temin edilmesi. Ayrıca sportif altyapının tesis 

edilmesine yönelik yürütülecek faaliyetlerdir. 

Yükseköğretim Kurumları Birinci 

Öğretim 

Üniversitemizde örgün öğretim (birinci öğretim) kapsamında yürütülen eğitim 

faaliyetlerinin her türlü ihtiyaçlarının temin edilmesine yönelik yürütülecek faaliyetlerdir.  

Yükseköğretim Kurumları İkinci 

Öğretim 

Üniversitemizin ikinci öğretim kapsamında yürütülen öğretim hizmetlerinin planlama, 

hazırlık ve uygulamalarına yönelik yürütülecek faaliyetlerdir. 

Yükseköğretim Kurumları Tezsiz 

Yüksek Lisans 

Üniversitemizin tezsiz yüksek lisans bölümlerinin hazırlık ve uygulama süreçlerine yönelik 

yürütülecek faaliyetlerdir. 

YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ 

YAŞAMI 

Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri  Öğrencilerin barınma hizmetlerine yönelik yürütülecek faaliyetler 

Yükseköğretimde Beslenme 

Hizmetleri 

Üniversitemiz beslenme hizmetleri diyetisyen kontrolünde mevsime göre belirlenen 
menülerle hazırlanarak, birinci öğretim gören öğrencilerimize öğle yemeği, ikinci öğretim 

gören öğrencilerimize akşam yemeği olarak sunulması, maddi olanakları kısıtlı 
öğrencilerimize ücretsiz yemek verilmesine yönelik yürütülecek faaliyetlerdir. 

Yükseköğretimde Kültür ve Spor 
Hizmetleri 

Öğrencilerimize yönelik olarak sosyal ve kültürel etkinlikler başta olmak üzere 
üniversitelerarası spor etkinlikleri gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerdir. 

Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına 
İlişkin Diğer Hizmetler  

Kısmi zamanlı olarak iş gören öğrencilerin hakedişleri ve diğer fonksiyonların kapsamına 
girmeyen giderlerin izlenmesine ilişkin yürütülecek faaliyetlerdir. 

YÖNETİM VE DESTEK 
PROGRAMI 

TEFTİŞ, DENETİM VE 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat 

Hizmetleri 

Üniversitemizin tüm birimlerinde tesis edilen her türlü eylem ve işlemin mevzuatın çizdiği 
sınırlar içerisinde, hukukun genel ilkelerine, eşitliğe ve adalete uygun olarak tesis 

edilmesine, güçlü hukuki yönetim mekanizmaları teşkil ederek sağlanmasına yönelik 
faaliyetler. 

İç Denetim 

Üniversitemizin tüm faaliyetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini, kaynakların 
etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasını, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkin 
bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla, risk esaslı plan ve programlar çerçevesinde, 

sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, uluslararası standartlar çerçevesinde 
yürütülecek denetim  faaliyetleriyle makul güvence vermek ve danışmanlık hizmetine 
yönelik yürütülen faaliyetlerdir.  

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ 
HİZMETLER 

Bilgi Teknolojilerine Yönelik 
Faaliyetler 

Üniversitemizdeki bilgi işlem sisteminin işletilmesi; eğitim, öğretim ve arastirmalara destek 
olmak amacıyla Üniversitemizin var olan bilgi işlem ağ, yazılım ve donanım sistemleri ile 

ilgili altyapısının en verimli sekilde çalışır halde tutulması, teknolojiye uygun şekilde 
geliştirilmesi, teknolojinin yakından izlenerek  Üniversitemiz birimlerinin temel yazılım 
ihtiyaçlarına cevap verilmesi, Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerinin 

yerine getirilmesine yönelik yürütülecek faaliyetlerdir. 

Engellilerin Erişebilirliğinin 
Sağlanması 

Üniversitemiz personel ve engelli öğrencilerin karşılaşabilecekleri zorlukların tespit edilerek 
üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişimin sağlanmasına yönelik faaliyetlerdir. 

Genel Destek Hizmetleri 

Yükseköğretim mevzuatı ve diğer mevzuatlar kapsamında; üniversitemizde iş, işlem ve 
hizmetlerin yürütülmesi, Üniversitemizce belirlenen ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda, 
eğitim-öğretim faaliyetleri ile insan, para ve malzeme gibi kaynakların yürürlükteki kanun 

ve mevzuat doğrultusunda  etkin ve verimli şekilde kullanılmasına yönelik yürütülecek 
faaliyetlerdir. 

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin 
Faaliyetler 

Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaların yapılması, 
personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunulması, üniversite personelinin 
atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemlerin yapılması, idari personelin hizmet öncesi 

ve hizmet içi eğitimi programlarının düzenlenmesi  ve uygulanmasına yönelik olarak 
yürütülecek faaliyetlerdir. 

İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi 

Üniversitemizin işleyişi için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, 
keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermeye, eğitim, öğretim, 
araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, Kamu 

İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis ederek çağdaş 
tesisler yaratmaya ilişkin yürütülecek faaliyetlerdir. 

Özel Kalem Hizmetleri 
Bürokratik hizmetler, temsil ve tanıtma hizmetleri ile diğer hizmetlerin sunumunda 
yürütülecek faaliyetlerdir. 

Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler 

Üniversitemiz bütçesinin hazırlık ve uygulama süreçlerine yönelik faaliyetler ile bütçe 
uygulamalarında ön mali kontrol ve iç kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesi; 
Üniversitemizin, birimlerimizin ve üniversite ile çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile 

şahısların yasal hakları çerçevesinde ödemelerinin yapılabilmesi için yürütülen faaliyetlerdir. 

Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek 

Hizmetler 

Üniversitemize ait taşınmaz mallardan elde edilen gelirler ile bu taşınmazlara ait bakım, 

onarım ve diğer ihtiyaçların giderilmesine yönelik yürütülecek faaliyetlerdir. 

Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik 

İdari Hizmetler 

Üniversitemiz öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca sorunsuz ve huzurlu bir hayat 
sürdürebilmeleri için bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yaşam 

kalitelerinin artırılmasına yönelik  yürütülen faaliyetlerdir. 
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1. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Performans Göstergesi Sonuçları Formu 

Program Alt Program Alt Program Hedefi Performans Göstergesi 
Hedeflenen 

Gösterge Değeri 

Yılsonu Gerçekleşme 

Değeri 
Gerçekleşme Durumu 

ARAŞTIRMA, 
GELİŞTİRME VE 
YENİLİK 

ARAŞTIRMA 
ALTYAPILARI 

Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve 

teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere 
yükseköğretim kurumlarında araştırma 
altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin 

güçlendirilmesi 

Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı 0 0 - 

ARAŞTIRMA, 

GELİŞTİRME VE 
YENİLİK 

YÜKSEKÖĞRETİMDE 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 
VE GELİŞTİRME 

Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı 
bilimsel çalışmaların arttırılması 

Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı 0,0100 0,0047 Kısmen Ulaşıldı 

Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı 0 0 - 

Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı 0 0 - 

Araştırma merkezleri gelir miktarı 160.000 98.619,0900 Kısmen Ulaşıldı 

Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı 0 0 - 

BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı 35 7 Hedefe Ulaşılamadı 

Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı 0,0700 0,0120 Kısmen Ulaşıldı 

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı 1 3 Hedef Aşıldı 

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı 2 5 Hedef Aşıldı 

Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı 400 308 Kısmen Ulaşıldı 

HAYAT BOYU 
ÖĞRENME 

YÜKSEKÖĞRETİM 
KURUMLARI SÜREKLİ 
EĞİTİM FAALİYETLERİ 

Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu 

alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve 
kuruluşları, özel sektör ve uluslararası 
kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda 

bulunulması 

Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan 

faaliyet sayısı 
24 3 Hedefe Ulaşılamadı 

Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı 500 1.620 Hedef Aşıldı 

Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı 2 0 Hedefe Ulaşılamadı 

Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime 
yönelik verilen sertifika sayısı 

150 549 Hedef Aşıldı 

Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı 56 0 Hedefe Ulaşılamadı 

Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı 1 0 Hedefe Ulaşılamadı 

YÜKSEKÖĞRETİM 

ÖĞRETİM 

ELEMANLARINA 
SAĞLANAN BURS VE 
DESTEKLER 

Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve 
aktaran akademisyenler yetiştirilmesi 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına 
düşen yayın sayısı 

0,3500 0,2700 Kısmen Ulaşıldı 

Araştırma bursundan yararlanan öğrenci sayısı 2 10 Hedef Aşıldı 

YÖK tarafından öncelikli alanlarında sağlanan burslardan yararlanan doktora 
öğrenci sayısı 

3 4 Hedef Aşıldı 

YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına 
yönelik burslardan yararlanan sayısı 

2 0 Hedefe Ulaşılamadı 

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve 
sanat ödülleri sayısı 

0 0 Hedefe Ulaşılamadı 
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Program Alt Program Alt Program Hedefi Performans Göstergesi 
Hedeflenen 

Gösterge Değeri 
Yılsonu Gerçekleşme 

Değeri 
Gerçekleşme Durumu 

YÜKSEKÖĞRETİM 

ÖN LİSANS EĞİTİMİ, 

LİSANS EĞİTİMİ VE 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık 

mezunlar yetiştirilmesi 

Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı 5 0 Hedefe Ulaşılamadı 

Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı 0,9900 0,9950 Hedef Aşıldı 

Eğitimin program süresinde bitirilme oranı 0,6400 0,4900 Kısmen Ulaşıldı 

Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı 0,92 0,8300 Kısmen Ulaşıldı 

Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı 65.800 71.571 Hedef Aşıldı 

Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı 5,2800 5,7400 Hedef Aşıldı 

Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı 142.500 26.791 Hedefe Ulaşılamadı 

Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı 0,0400 0,0450 Hedef Aşıldı 

Öğrenci başına düşen eğitim alanı 3,9000 3,8500 Hedef Aşıldı 

Öğrenci başına düşen kapalı alan 11,0200 12,500 Hedef Aşıldı 

Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı 0,0100 0,0040 Kısmen Ulaşıldı 

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 50,6500 50,1000 Hedefe Ulaşıldı 

Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı 0,9900 0,9600 Hedefe Ulaşıldı 

Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı 0,9200 0,8900 Hedefe Ulaşıldı 

Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı 0 0 - 

Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı 0 0 - 

Yabancı dilde eğitim veren program sayısı 1 1 Hedefe Ulaşıldı 

Yabancı uyruklu akademisyen sayısı 5 4 Büyük Oranda Ulaşıldı 

Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 391 287 Büyük Oranda Ulaşıldı 

Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı 0 0 - 

YÜKSEKÖĞRETİM 
YÜKSEKÖĞRETİMDE 
ÖĞRENCİ YAŞAMI 

Yükseköğretim öğrencilerine sunulan 
beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin 

artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal 
gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi 

Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 0 0 - 

Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 290.000 66.817 Hedefe Ulaşılamadı 

Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı 4,1800 3,8700 Hedefe Ulaşılamadı 

Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı 57 60 Hedef Aşıldı 

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı 55 10 Hedefe Ulaşılamadı 

Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması 0 0 - 

Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması 300 68,5500 Hedefe Ulaşılamadı 

Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı 0,6000 - - 

Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci 
sayısının toplam öğrenci sayısına oranı 

0,0100 0,0030 Kısmen Ulaşıldı 
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2020 yılı performans programında Başkanlığımızın izlemekle sorumlu olduğu 

performans bulunmamaktadır. Koordinasyonunu sağladığımız, Kurum düzeyince hazırlamış 

olduğumuz performans programının değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programında belirlenen alt program ve gösterge 

hedefleri şu şekilde oluşmuştur: 

 1. “Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda 

bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve 

kapasitelerinin güçlendirilmesi” hedefine ilişkin olarak 2020 yılı içerisinde Kurumumuza ait 

bir araştırma alt yapı projesi bulunmadığından “Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı”  

göstergesine ait bir veri oluşmamıştır. 

 2. “Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması” 

hedefine ilişkin olarak belirlenen göstergelerden “Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım 

başvuru sayısı” ile “Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı” 

nın belirlenen hedeflerin çok üzerinde gerçekleşmesi, alt program hedefine büyük ölçüde 

ulaşılmasını sağlamıştır. 

Hayat Boyu Öğrenme Programında belirlenen alt program ve gösterge hedefleri şu 

şekilde oluşmuştur: 

1. “Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu 

kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda 

bulunulması” hedefine ilişkin olarak “Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) 

tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı”  ile “Eğitim programlarına  başvuran 

kişi sayısı” nın belirlenen hedeflerin çok üzerinde gerçekleşmesi alt program hedefine büyük 

ölçüde ulaşılmasını sağlamıştır. Bu dönemde yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan 

tedbirler kapsamında bazı göstergelere ilişkin herhangi bir faaliyette bulunulmamış; bu nedenle 

ilgili gösterge hedefine ulaşılamamıştır. 

Yüksek Öğretim Programında belirlenen alt program ve gösterge hedefleri şu şekilde 

oluşmuştur: 

1. Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs ve Destekler alt programında “Alanında yetkin, 

araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi”  hedefine ilişkin olarak 

“Araştırma bursundan yararlanan öğrenci sayısı” ile “YÖK tarafından öncelikli alanlarında 
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sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı” nın belirlenen hedeflerin çok üzerinde 

gerçekleşmesi alt program hedefine büyük ölçüde ulaşılmasını  sağlamıştır. Bu dönemde 

yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yurtdışı çıkışları 

kısıtlandığından “YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin 

artırılmasına yönelik burslardan yararlanan sayısı” göstergesine ilişkin herhangi bir faaliyette 

bulunulmamış; bu nedenle ilgili gösterge hedefine ulaşılamamıştır. 

2. Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim alt programında “Mesleki 

yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi”  Hedefine ilişkin olarak “Eğitim, 

Sağlık ve Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranları”, “Kütüphanede bulunan basılı ve 

elektronik kaynak sayısı”, “Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik 

kaynak sayısı”,” Öğrenci başına düşen eğitim alanı ile kapalı alan”, “Yabancı dilde eğitim veren 

program sayısı” ve “Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı”  nın belirlenen hedeflerin çok 

üzerinde gerçekleşmesi alt program hedefine büyük ölçüde ulaşılmasını  sağlamıştır. Bu 

dönemde yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eğitim-öğretim 

faaliyetlerine ara verildiği için “Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı” göstergesine ilişkin 

belirlenen hedefe ulaşılamamıştır.  

3. Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı alt programına ilişkin olarak “Yükseköğretim 

öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin 

kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi”  hedefine bu dönemde 

yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eğitim-öğretim 

faaliyetlerine ara verildiği için kısmen ulaşılmıştır. 
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2. Stratejik Planın Değerlendirilmesi 

Üniversitemiz, beş yıllık (2018-2022) dönemi kapsayan Stratejik Planında 4 stratejik 

amaç ve 16 stratejik hedef belirlemiştir. Başkanlığımızın sorumlu olduğu performans 

göstergelerinin 2020 yılı değerlendirilmesi yapılmıştır. 

*Yukarıdaki tabloda yer alan hedef ve değerlendirmeler kurumsal bazda hazırlanmış olup 

birimimize ait hedeflere ulaşılmıştır. Pandemi sürecinde eğitimle online olarak devam 

etmiştir. 4 personelimize hizmet içi eğitim verilmiş, 10 personelimiz de kişisel ve mesleki 

gelişimin kurslarına katılmıştır. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans  

(%) 

(C-A)/(B-A) 

PG2.2.2: 

Hizmet içi Eğitim 

Alan Personel 

Sayısı 

30 183 80 98 %100 

 Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Hedefe ulaşılmış olmakla birlikte yaşanan Pandemi nedeniyle yapılması planlanan 
toplantılar ve eğitimlerde aksaklıklar meydana gelmiştir.  

Etkililik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Yıllar 
itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin olarak pandemi süreci de göz önünde 
bulundurularak güncelleme ihtiyacı duyulabilir. 

Etkinlik 
Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç 
bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Kurum bünyesinde gerçekleştirilen bu eğitimler belirli bir plan, program çerçevesinde 
yapıldığı için pandemi koşulları dışında performans gösterge hedeflerine ulaşılmasını 
engelleyecek türden öngörülebilen başka bir risk bulunmamaktadır. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans  

(%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.2.3:  

İdari Personelin 

Kişisel ve Mesleki 

Gelişimleri İçin 

Katılım Sağlanan 

Kurs/Seminer vs. 

Eğitimlere Katılan 

Personel Sayısı 

50 113 60 114 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Hedefe ulaşılmış olmakla birlikte yaşanan Pandemi nedeniyle yapılması planlanan 
toplantılar ve eğitimlerde aksaklıklar meydana gelmiştir.  

Etkililik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Yıllar 
itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin olarak Pandemi süreci de göz önünde 
bulundurularak güncelleme ihtiyacı duyulabilir. 

Etkinlik 

Pandemi ortamı nedeniyle online eğitim altyapısı hazırlandı. Yeni teknik ekipmanlar ve 
personel alındı. Öngörülen maliyette artış yaşanmıştır. Bu nedenle tahmini maliyet 
tablosunda güncellemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Pandemi şartları ve kısıtlamalar doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen koşullarına dikkat 
edilerek yüz yüze eğitimler verilebileceği gibi, teknik alt yapının desteklenmesiyle suretiyle 
online eğitimlere de ağırlık verilerek idari personelin kişisel gelişimine katkıda bulunulabilir. 
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3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

Performans bilgisinin toplanması, analiz edilmesi ve karar alma sürecine sistemli bir 

yaklaşımla dahil edilmesi kurumsal performansın izlenmesi açılarından önemlidir. 

Üniversitemizin 2020 Yılı Performans Programında yer alan performans hedefleri ve faaliyetler 

ile performans göstergelerine ilişkin gerçekleşme verileri üçer aylık dönemler halinde hedef, 

faaliyet ve alt programların performans göstergelerinden sorumlu birimlerden doğruluğu 

onaylanmış bir şekilde alınmakta ve toplanan veriler Program Bütçe Sistemi  “Performans 

Programı İzleme Modülü” altında yer alan “Gösterge Gerçekleşme İzleme Formu” bölümü 

üzerinden sisteme kaydedilmekte, izlenmekte ve raporlanmaktadır. 

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN 

      DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A. Üstünlükler  

 

 Personelin sürekli kendini yenileyen, mevzuata hâkim ve dinamik yapısı,  

  Alt birimlerin gelişmesi ve fonksiyonelliğinin artması ile sağlanan güçlü kurumsal 

yapı,  

 Alt birimler ile personelinin etkin ve açık iletişim ortamına sahip olması, 

 Teknolojik alt yapının sürekli geliştirilmesi, 

 Personelin bilgisayar ve bilişim teknolojisinden ileri düzeyde yararlanılması, 

 Daha iyiyi hedefleyen ve takım çalışmasının faydalarına inanan yönetim anlayışı, 

 Stratejik yönetim ilkesinin esas alındığı ve yönetişime dayalı idari yapı. 

 

B. Zayıflıklar 

 

 Çok hızlı yaşanan mevzuat değişikliklerinin ve bazı mevzuata açık olmayan alanlar 

bulunmasının Başkanlık çalışma ve uygulamalarını zorlaştırması, 

 Başkanlığın görev ve fonksiyonları ile görev yapan personelin sahip olduğu mali ve 

sosyal hakların orantısız olması 

 Personel sayısının yetersizliği 

 Başkanlığın görev ve yapısının diğer birimler tarafından tam olarak anlaşılamaması 

nedeniyle yaşanan birimler arası çatışmalar. 
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C. Değerlendirme 

 

 Daire Başkanlığımız, zaman zaman karşılaşılan olumsuzluklara rağmen büyük bir 

özveriyle görev yapmakta ve geleceğini şekillendirmede üstlendiği misyonu eksiksiz bir şekilde 

yerine getirmektedir. 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve bir yandan da yürütülmesi planlanan 

faaliyetlerin öngörülen düzeyde ve kalitede olabilmesi için; başta personelin moral düzeyini ve 

çalışma şevkini yükseltecek tedbirler olmak üzere, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, fiziki mekân, 

sosyal imkânlar ve teknolojik alt yapının daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi büyük önem 

arz etmektedir. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 

 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

 

 

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

 

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 

ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.  

 

 

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

olmadığını beyan ederim. (Sinop–Ocak 2021) 
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