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A.  Kurum Hakkında Bilgiler 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5436 Sayılı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. 

maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanları, Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler; Kanunun 15. maddesi ile 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde belirtilen görevleri 

yürütmek üzere kurulmuştur.  

Daire Başkanlığımız, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 5467 sayılı Kanunla kurulan Üniversitemizin sekiz Daire Başkanlığından 

biridir. Başkanlığımız 18/02/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

“Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”e 

uygun olarak iç yapısını oluşturmuş ve bu esaslar dahilinde hizmet vermektedir. 

Yönetmeliğe göre Başkanlığımızın görevleri 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 ve yorumlamak. 

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. 
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g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine 

etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan 

ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerini 

bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı 

harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin 

ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 

j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri 

toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 

alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 

l) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini 

yürütmek. 

m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas 

alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 

n) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara 

ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. 

o) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama 

sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

p) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemleri 

yürütmek ve sonuçlandırmak. 

r) Malî konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst 

yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık 

yapmak. 

s) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 
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t) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve 

geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik 

işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. 

u) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın alt birimleri; 

1- Bütçe ve Performans Programı 

 

2- Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi  

 

3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 

 

4- Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama  

birimlerinden oluşmaktadır. 
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İletişim Bilgileri 

Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Başkanlığımız Kalite Takımı 

aşağıdaki isim ve iletişim bilgileri yazılı personelden oluşturulmuştur.  

Ad Soyad Unvan e-posta Dahili 

Ali HİÇYILMAZ Daire Başkanı alihicyilmaz@duzce.edu.tr 1200 

Uğur SARAR Şube Müdürü ugursarar@duzce.edu.tr 1204 

Yasin ALTINIŞIK Bilgisayar İşletmeni yasinaltinisik@duzce.edu.tr 1209 

 

Tarihsel Gelişimi 

 Başkanlığımızın kurulduğu 2006 yılından bu yana, teşkilatlanma çalışmaları 

devam etmektedir. Başkanlığımızın 4 alt birimi ve bunlara bağlı servisleri mevcut  

olup, ilgili alt birimlerin donanımlı personel sorununun aşılamadığı 

gözlemlenmektedir. Başkanlığımız bünyesinde, Haziran-2016 dönemi itibarı ile 1 

Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 3 Şef, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 4 

Bilgisayar İşletmeni ve 1 Memur olmak üzere toplam 12 adet personelimiz 

bulunmaktadır. 

 Daire Başkanlığımız Rektörlük Binasının 1.katının güney cephesinde yer 

almaktadır. Başkanlığımızda 10 adet çalışma odası, 1 adet toplantı salonu, 2 adet 

depo ve 3 adet arşiv odası bulunmaktadır.    

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

Birim Misyonu: Üniversitemizin malî hizmetlerinin sunulmasında kaynakların 

etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını koordine etmek, 

analiz, planlama, uygulama, ve eğitim programlarını hazırlamak, bunların hayata 

geçirilmesini sağlamak ve yönetim bilgi sistemlerini ilişkin işleri paydaşlarımızla 

işbirliği yaparak yerine getirmektir. 

Birim Vizyonu: Kurum içinde ortak çalışma kültürünü geliştiren, yenilikçi ve 

sorunlara bilimsel yaklaşan bir birim olmak. 

mailto:alihicyilmaz@duzce.edu.tr
mailto:ugursarar@duzce.edu.tr
mailto:yasinaltinisik@duzce.edu.tr
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Üniversitemiz 2015-2019 Stratejik Planında yer alan misyon ve vizyonu 

Daire Başkanlığımızca benimsenerek, belirlenen amaç ve hedeflerin 

gerçekleştirilmesinde Başkanlığımıza düşen görevlerin en iyi şekilde yerine 

getirilmesi için azami gayret gösterilmektedir. 

Eğitim Öğretim Hizmeti Sunan Birimler 

 Başkanlığımızda bu madde ile ilgili faaliyet bulunmamaktadır.  

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler 

 Başkanlığımızda bu madde ile ilgili faaliyet bulunmamaktadır. 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 

 Başkanlığımızda bu madde ile ilgili faaliyet bulunmamaktadır. 

B. Kalite Güvence Sistemi 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Stratejik Plan; 

kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef 

ve önceliklerini performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 

kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. 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 

çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim 

sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı 

bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını 

Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporundan oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda Üniversitemizce 2015-2019 Stratejik planlama süreci temel 

olarak dört aşamandan oluşmaktadır. Birinci aşama hazırlık sürece; ikinci aşama 

planı oluşturmaya yönelik yapılan iç ve dış çevre analizleri (durum analizi); üçüncü 

aşama misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin belirlenmesini; dördüncü aşama planın 

uygulanması ve değerlendirmesine yönelik faaliyetleri içermekte olup, beş yıllık 
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tahmini maliyet tablosunu göstermektedir. Başkanlığımız Stratejik Plan sürecinde 

ekibini oluşturarak her aşamada katılımını sağlamıştır.  

2015-2019 Stratejik Plan doğrultusunda Başkanlığımız ve Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı çalışmaları ile hazırlanan Yönetim Bilgi Sistemi 

http://stratejiuygulama.duzce.edu.tr programı faaliyet geçmiş olup Üniversitemiz 

2015-2019 Stratejik Planındaki Performans Gösterge Gerçekleşmeleri takip 

edilmektedir. Üniversitemiz birimleri, sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili olarak 

2015 yılında elde ettikleri verilerini altı aylık ve yıllık olarak sisteme girmişlerdir. Bu 

suretle başkanlığımız tarafından bilgiler konsolide edilerek elde edilen verilerle 2015 

Yılı Performans Göstergeleri Gerçekleşme Raporu (Ek-1) hazırlanmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9.maddesi 

doğrultusunda Üniversitemiz 2016 Yılı Performans Programı (Ek-2) hazırlanmış 

olup Başkanlığımız internet sitesinin http://www.strateji.duzce.edu.tr/388-sayfa-

performans-programlari adresinde yayınlanmıştır. Performans programları Strtaejik 

Planların yıllık uygulamaları olarak hazırlanmaktadır. Performans programlarında, 

stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans 

hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların 

kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.maddesine göre 

Üniversitemizin 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu (Ek-3) hazırlanmıştır. Rapor   

Başkanlığımızın http://www.strateji.duzce.edu.tr/389-sayfa-faaliyet-raporlari internet 

sayfasında yayınlanmıştır. Bu raporda kalite çalışmalarına yön verebilecek (fiziki 

yapı, insan kaynakları, teknolojik kaynaklar, performans gösterge sonuçları, 

üniversitenin mali bilgileri ve yıl içerisinde yapılan faaliyetler) bilgiler 

bulunmaktadır. 

Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62. maddesinin (ı) bendinde 

belirtilen parasal limitler dahilinde yapılan harcamaların takibi için Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığımıza “Doğrudan Temin Takip Programı” hazırlatılarak Başkanlığımızın 

http://dogrudantemin.duzce.edu.tr/ internet adresine eklenmiştir. Bu program ile 

http://stratejiuygulama.duzce.edu.tr/
http://www.strateji.duzce.edu.tr/388-sayfa-performans-programlari
http://www.strateji.duzce.edu.tr/388-sayfa-performans-programlari
http://www.strateji.duzce.edu.tr/389-sayfa-faaliyet-raporlari
http://dogrudantemin.duzce.edu.tr/
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birimlerimizce parasal limitler dahilinde yapılan satınalma işlemlerinin 

başkanlığımız  tarafından kontrol altına alınması sağlanmıştır. 

Ayrıca Üniversitemiz birimlerinde görevli ğretim elemanlarının ekders 

ödemelerinin takibi için hazırlanmış olan program  

http://ekdersodeme.duzce.edu.tr/rapor.aspx birim internet sayfasında kullanıma 

sunulmuştur.  

C. Eğitim ve Öğretim 

2015-2019 Stratejik Planımıza ilişkin olarak, birimlerimizden gelen verilere 

göre konsolide edilerek 2015 Yılı Performans Göstergeleri Gerçekleşme 

Raporunda (Ek-1) düzenlenmiştir.   

Programların Tasarımı ve Onayı 

Başkanlığımızda bu madde ile ilgili faaliyet bulunmamaktadır. 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

Başkanlığımızda bu madde ile ilgili faaliyet bulunmamaktadır. 

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma 

Başkanlığımızda bu madde ile ilgili faaliyet bulunmamaktadır. 

Eğitim-Öğretim Kadrosu 

Başkanlığımızda bu madde ile ilgili faaliyet bulunmamaktadır. 

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler 

Başkanlığımızda bu madde ile ilgili faaliyet bulunmamaktadır. 

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 

Başkanlığımızda bu madde ile ilgili faaliyet bulunmamaktadır. 

 

http://ekdersodeme.duzce.edu.tr/rapor.aspx
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Ç. Araştırma ve Geliştirme 

2015-2019 Stratejik Planımıza ilişkin olarak, birimlerimizden gelen verilere 

göre konsolide edilerek 2015 Yılı Performans Göstergeleri Gerçekleşme 

Raporunda (Ek-1) düzenlenmiştir.   

 

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 

Başkanlığımızda bu madde ile ilgili faaliyet bulunmamaktadır. 

Araştırma Kaynakları 

Başkanlığımızda bu madde ile ilgili faaliyet bulunmamaktadır. 

Araştırma Kadrosu 

Başkanlığımızda bu madde ile ilgili faaliyet bulunmamaktadır. 

Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

Başkanlığımızda bu madde ile ilgili faaliyet bulunmamaktadır. 

D. Yönetim Sistemi 

Daire Başkanlığımız görev ve sorumluluk alanına giren faaliyetlerin 

yürütülmesinde ve süreçlerin izlenmesinde katılımcı, saydam, çalışma uyumu, yerli 

yerindelik, paylaşımcı ve geleceğe yönelik bir bakış açısına dayalı yönetim anlayışı 

hedeflenmiştir.  

Yönetim ve İdari Birimler Yapısı 

 Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 

60.maddesi ile 18/02/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te 

belirlenen teşkilat yapısına uygun olarak iç yapısını oluşturmuş ve bu esaslar 

dahilinde hizmet vermektedir. Başkanlığımızda 12 personel bulunmakta olup 
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yönetmelik gereği başkanlığımıza bağlı 4 alt birim bulunmaktadır. Birimlerin 

görevlerine ilişkin İş Akış Süreçleri ve Süreç Kartları (Ek-4)’de yer almaktadır. 

 İç Kontrol Standartları uyum eylem planı çerçevesinde Üniversitemiz İç 

Kontrol Broşür (Ek-5) hazırlanarak personele dağıtılmıştır. Ayrıca birimlerden 

birim koordinatörlerini belirlemeleri istenmiş olup İç Kontrol Birim 

Koordinatörleri (Ek-6)’daki şekli ile oluşmuştur.  

Kaynakların Yönetimi 

Üniversitemizde kamu kaynakların etkili ve verimli kullanılması açısından 

Başkanlığımızca bazı çalışmalar yapılmıştır. Bunlar: 

Başkanlığımız bünyesinde çalışan personellerimizden bazılarının çalışma 

konularına ilişkin eğitim ve seminerlere katılmaları sağlanarak çalışma alanlarında 

güncel değişimlerin yetkili mercilerden öğrenme imkanı sunulmuştur. Bu eğitimler 

sonucunda personele Eğitim ve Seminer Katılım Belgeleri (Ek-7) verilmiştir.  

Birimlerimizin yıl içerisinde ihtiyaç duydukları ödenek ihtiyaçlarını, Daire 

Başkanlığımıza daha kapsamlı ve anlaşılabilir şekilde belirtmeleri için hazırlanan 

Ödenek Talep Formu (Ek-8) ile talep etmeleri istenilmektedir. 

Ön mali kontrol sürecinde incelemesi yapılan evraklar ile ilgili 

Başkanlığımızca Ön Mali Kontrol İnceleme Formu (Ek-9) hazırlanmış olup, ön 

mali kontrol süreci bu forma dahilinde yapılmaktadır. Ayrıca 4734 sayılı Kanunun 

22/d maddesine göre yapılan satın alma işlemlerinin Ön Mali Kontrol Formuna 

(Ek-10) uygunluğu incelenmektedir. 

Bilgi Yönetim Sistemi 

 Başkanlığımızca yürütülen faaliyetler çerçevesinde kurum içi ve kurum dışı 

hazırlanmış belli başlıklı programlar kullanılmaktadır. Bunlar: 

- Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) 

- Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütce) 
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- Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi (Say2000i) 

- Harcama Yönetim Sistemi (HYS) 

- Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) 

- Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi (TBS) 

- Yönetim Bilgi Sistemi  

- Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) 

Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi 

Kamuoyunu Bilgilendirme 

 Başkanlığımız tarafından hazırlanan raporlar, bilgilendirmeler, mali tablolar, 

bütçe uygulamaları vb. veriler birimimiz http://www.strateji.duzce.edu.tr internet 

adresinden kamuoyuna sunulmaktadır.  

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği 

 Başkanlığımız mevcut yönetim ve idari sistemini, özelliklerini ve 

verimliliklerini, iç kontrol sisteminin devam ettirilmesi ve belirli aralıklarla gözden 

geçirilmesi, iç denetim yoluyla devamlı gözlenme ile açık, şeffaf bir raporlama 

yöntemiyle ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekilde tasarlamaktadır.  

 Kurumun idare faaliyet raporları, performans programları, mali durum ve 

beklentiler raporları, yatırım izleme ve değerlendirme raporları yıllık olarak, gelir ve 

giderlere ilişkin mali tabloları da aylık olarak hesap verebilirlik kapsamında 

kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.  

 

E. Sonuç ve Değerlendirme 

Üniversitemizin daha önce dış değerlendirme sürecinden geçtikten sonra 

sunulan geri bildirim raporunda, birimimizi ilgilendiren iyileşmeye açık yönler 

belirtilmemiştir. Bu sebeple açık yönlerin giderilmesi için alınan önlemler ile 

sağlanan gelişmeler kurumsal düzeyde gerçekleşmiştir.  

http://www.strateji.duzce.edu.tr/
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EKLER 

 

EK-1 2015 Yılı Performans Göstergeleri Gerçekleşme Raporu 

EK-2 2016 Yılı Performans Programı 

EK-3 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu 

EK-4 İş Akış Süreçleri ve Süreç Kartları 

EK-5 İç Kontrol Broşür (Hassas Görevler, Görev Tanımları) 

EK-6 İç Kontrol Birim Koordinatörleri 

EK-7 Eğitim ve Seminer Katılım Belgeleri 

EK-8 Ödenek Talep Formu 

EK-9 Ön Mali Kontrol İncele Formu 

EK-10 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu (4734 Sayılı Kanunun 22/d 

maddesine göre yapılan Alımları)   


