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FAALİYET RAPORU 

NEDİR? 

✓ Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlar. 

✓ İdare/Birim hakkında genel bilgiler verir. 

✓ Kullanılan kaynaklar, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen 

sapmaların nedenlerini kamuoyuna açıklar. 

✓ Varlık ve yükümlülükler gibi mali bilgileri kapsar. 

✓ Stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve 

performans bilgilerini içerir. 

I. FAALİYET RAPORU NEDİR? 
 

Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve 

Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde her yıl hazırlanan; idare/birim hakkındaki genel bilgilerle birlikte, kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana 

gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî 

bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içeren bir rapordur. 
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Genel Bilgiler 

 

İdarenin/birimin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, mevzuatı, 

sunulan hizmetleri, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile 

yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin bilgilere yer verilir. 

Amaçlar ve 

Hedefler 

İdarenin stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerine, faaliyet 

yılı önceliklerine, izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir. 

II. FAALİYET RAPORLARININ KAPSAMI 
 

Birim ve idare faaliyet raporları aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. 
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Malî bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir.  

❖ Malî bilgiler başlığı altında; kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile 

meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan 

birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel malî tablolara ve bu 

tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca iç ve dış malî denetim sonuçları 

hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.  

❖ Performans bilgileri başlığı altında; idarenin stratejik plan değerlendirme sonuçları ile 

performans programında yer alan program, alt program ve faaliyetlerine, performans 

bilgilerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer 

performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. 

Faaliyetlere İlişkin 

Bilgi ve 

Değerlendirmeler 

 

Orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon 

yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından bir mevcut durum değerlendirmesi 

yapılarak idarenin üstün ve zayıf yönlerine yer verilir. 

Kurumsal 

Kabiliyet ve 

Kapasitenin 

Değerlendirilmesi 
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Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne 

alınarak idarenin/birimin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik 

önerilerine, amaç ve hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve 

bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere bu bölümde yer verilir. 

Öneri ve Tedbirler 
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İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması
SGDB, Birim Faaliyet Raporlarını Konsolide Ederek İdare Faaliyet 
Raporunu Hazırlar.

İdare Faaliyet Raporu Kamuoyuna Üniversite Web Sitesinde Sunulur ve 
İlgili İdarelere Elektronik Ortamda Gönderilir.

Şubat Ayı Sonuna Kadar

Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

Birim Faaliyet Raporları Kamuoyuna Birim Web Sitelerinde 
Duyurulur.

Birim Faaliyet Raporları Üst Yöneticiye Arz Edilir.

Birim Faaliyet Raporları İdare Faaliyet Raporunun 
Hazırlanabilmesi İçin SGDB'ye Gönderilir.

Ocak Ayı Sonuna Kadar

Üst Yönetici Çağrısı

SGDB, Üst Yönetici İmzasıyla Harcama Birimlerine Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması 
İçin Çağrı Yapar. Aralık Ayı Sonu

III. BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA AŞAMALARI 
 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 24. maddesinde Birim Faaliyet Raporlarının harcama yetkilileri tarafından izleyen malî yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar üst 

yöneticiye sunulacağı, 25. maddesinde ise birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan idare faaliyet raporlarının üst yöneticileri tarafından izleyen 

malî yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır ve ilgili idarenin internet sitesinde yayımlanacağı hüküm altına alınmıştır.  

Birim ve idari faaliyet raporlarının hazırlama safhaları altta sunulmuştur. 
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IV. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMANIN TEMEL İLKELERİ VE YASAL DAYANAKLARI 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, her yıl Aralık ayının sonunda Üst Yönetici imzasıyla harcama birimlerine 

izleyen mâli yılın Ocak ayının sonuna kadar Birim Faaliyet Raporlarını hazırlamaları yönünde çağrı yaparken, “Birim Faaliyet Raporu Hazırlama 

Kılavuzu”nu güncelleyerek gönderir. Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu 

İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ile Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

hükümleri gereği ve birim faaliyet raporlarında dikkat edilmesi gereken diğer hükümler temel ilkeler olarak harcama birimlerinin bilgilerine 

sunulmuştur.  

Buna göre; 

Temel İlkeler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
❖ Birim faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle hazırlanacaktır. 

❖ Raporda yer alan bilgiler doğrulanabilir, nesnel, ölçülebilir ve yansız olmalıdır. 

❖ Rapor dili açık ve anlaşılır olmalıdır. 

❖ Sunulan veriler, yıllar itibariyle karşılaştırmaya imkân sunacak şekilde hazırlanmalıdır ve muhafaza edilmelidir. 

❖ Harcama yetkilileri belirtilen süre içerinde birim faaliyet raporlarını iç kontrol eylemleri ve kalite güvence sistemi gereği web sitelerinde yayımlaması ve resmi yazı ekinde 

(Microsoft Word dosyası .docx) formatında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.  

❖ Birim faaliyet raporları hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkililerince “İç Kontrol Güvence Beyanı” imzalanacak ve imzalı iç kontrol güvence beyanları 

.jpeg/.pdf olarak Birim Faaliyet Raporuna eklenecektir. İmzalı Birim faaliyet raporları Üst Yönetici olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörüne Ocak ayı bitmeden 

süresi içinde arz olunacaktır. 

❖ Rapor yılı, geride bırakılan mâli yıldır. Raporlama dönemi için 01 Ocak 202(.)-31 Aralık 202(.) aralığındaki bilgiler kullanılacaktır. 

❖ Harcama birimlerinin web sitelerinde de yayımlayacakları birim faaliyet raporlarında ilgili görseller (fotoğraflar, grafikler gibi) kullanmaları, kamuoyu için daha 

aydınlatıcı olacaktır. 

❖ “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu” harcama birimlerinden gelecek geri bildirimlerle zenginleştirilecek olup, kılavuzun nihai amacı 

kamuoyunun bilgisine sunulacak verilerin kısa, net ve anlaşılır olmasıdır. 

❖ Birim faaliyet raporlarındaki verilerle hazırlanacak olan idare faaliyet raporunun başta Sayıştay olmak üzere kamuoyu adına denetim yetkisini haiz üst kurumlara 

gönderiliyor olduğu; idare faaliyet raporlarının halktan toplanan vergilerle finanse edilen bütçenin bir yıllık uygulama sonuç raporu olması dolayısıyla; halkın iradesinin 

tecelli ettiği TBMM’de görüşülüp karara bağlanan kesin hesap kanunu ve izleyen faaliyet yılı bütçe kanunu eki olarak sunulduğu unutulmamalıdır. 

❖ Harcama birimleri bu kılavuzda yer alan şablonları kullanırken Tablo Tasarımı ve Kapak Tasarımı menülerini kullanabileceklerdir. Birimler kendilerine ait olmayan 

bölümleri ve tabloları silerek Birim Faaliyet Raporlarında kullanmamaları gerektiği tabiidir. 
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Faaliyet Raporlarının hazırlanmasına ilişkin birincil mevzuat 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığının yayımlamış olduğu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ile Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliktir. Üniversitemizin faaliyet raporlarının hazırlanmasına ilişkin ikincil mevzuat düzenlemesi olmayıp, 

birincil mevzuat hükümlerine uygun olarak tasarlanmış olan “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu”na göre 

harcamam birimlerinde birim faaliyet raporlarının hazırlanmaları istenmektedir. 

Faaliyet Raporlarına ilişkin yasal hükümler altta sunulmuştur. 

Yasal Dayanaklar  

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu Madde 9 

Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarını izlemek ve 

değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli olarak veri toplar ve analiz eder. İzleme ve 

değerlendirme sonuçları idare faaliyet raporlarında gösterilir. 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu Madde 41 

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından 

hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare 

faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştaya ve 

Cumhurbaşkanlığına gönderir. 

İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe 

hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile 

yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî 

bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans 

bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu Madde 60 (g) 

Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür: (…) 

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

raporunu hazırlamak 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik Madde 23 (b)  

Faaliyet raporu, ilgili kamu idaresinin stratejik plan ve performans programının gerçekleşme 

sonuçlarını içerecek şekilde yıllık olarak hazırlanır. 
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Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik Madde 23 (c)  

Faaliyet raporu malî saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır. 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik Madde 23 (ç) 

Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur. 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik Madde 23 (d) 

Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, 

anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır. Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların 

kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır. 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik Madde 23 (e) 

Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle 

açıklaması gerekir.  

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik Madde 23 (f) 

İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez. 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik Madde 23 (g) 

Faaliyet raporu yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır. 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik Madde 23 (ğ) 

Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde, yıllar itibarıyla aynı yöntemler 

kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır. 
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Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik Madde 24 (1) 

Birim faaliyet raporu; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal 

güvenlik kurumları ve mahallî idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama 

yetkilileri tarafından hazırlanır.  

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik Madde 24 (2) 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının 

ilgili malî yıla ilişkin birim faaliyet raporları, harcama yetkilileri tarafından izleyen malî yılın en 

geç Ocak ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur. 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik Madde 24 (5) 

Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan 

bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur. 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik Madde 25 (1) 

İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak idarenin faaliyetleri ile performans 

sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır. 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik Madde 25 (2) 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının 

ilgili malî yıla ilişkin idare faaliyet raporları, üst yöneticileri tarafından izleyen malî yılın en geç 

Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır ve ilgili idarenin internet sitesinde yayımlanır. Bu 

raporların birer örneği aynı süreler içerisinde elektronik nüshasıyla birlikte Strateji ve Bütçe 

Başkanlığına ve Sayıştaya gönderilir. 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik Madde 33 (1) 

(…) idare faaliyet raporları bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirlenmiş olan sürelere uyularak 

kamuoyuna duyurulur ve ilgili idarenin internet sitesinde yayımlanır. 

Sayıştay Başkanlığı Denetim Kılavuzuna Göre 
Hazırlanan İç Kontrol Soru Formu 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik'in 19'uncu maddesine 

göre, İdare faaliyet raporlarına, üst yönetici tarafından imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı" 

ile, birim faaliyet raporlarına ise harcama yetkilisi tarafından imzalanan "İç Kontrol Güvence 

Beyanı" eklenmelidir. 
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Harcama Birimi 

❖ Ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimler 

❖ Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan 

birimler 

Harcama Yetkilisi 
❖ Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi 

❖ Ödenek gönderme belgesi düzenlenmek suretiyle kendisine ödenek 

gönderilen birimlerin en üst yöneticisi 

V. YÖNETİCİ ÖZETİ  
 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre harcama birimleri kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama 

yetkisi bulunan birim olarak tanımlanmakta, aynı kanunun 31. maddesinde ise bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst 

yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu belirtilmektedir.  

Kanunun aynı maddesinde ise Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri ödenek gönderme 

belgesiyle belirleneceğini, bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimlerin harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen 

birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisi olduğu açıklanmıştır. 
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Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 27. maddesinde birim ve idare faaliyet raporlarının yönetmelik ekinde yer alan şekle uygun hazırlanacağı, birim faaliyet raporlarında 

sadece harcama birimine ilişkin bilgilere yer verileceği, birim faaliyet raporlarında birim üst yöneticisinin, idare faaliyet raporunda ise idare üst 

yöneticisinin sunuş metninin yer alacağı belirtilmiştir.  

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (19.08.2022 tarihi itibariyle) 50 harcama birimi bulunmakta olup, birim faaliyet raporu hazırlamak 

zorundadırlar. Birim faaliyet raporları hazırlama yükümlülüğü bulunan harcama birimleri ve birim üst yöneticilerinin görevleri altta sunulmuştur. 

Harcama Birimi Kod No Harcama Birimi Adı Harcama Yetkilisi/Birim 
Üst Yöneticisi 

0506.0001 Özel Kalem (Rektörlük) Özel Kalem Müdürü 

0506.0002 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) Genel Sekreter 

0506.0003 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Daire Başkanı 

0506.0004 Personel Daire Başkanlığı Daire Başkanı 

0506.0005 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Daire Başkanı 

0506.0006 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Daire Başkanı 

0506.0007 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Daire Başkanı 

0506.0008 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Daire Başkanı 

0506.0009 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Daire Başkanı 

0506.0010 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Daire Başkanı 

0506.0011 Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşaviri 

0506.0012 Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü 

0506.0013 Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü 

0506.0015 Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü 

0506.0016 Sudan Hartum Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü 

0506.0017 Hamidiye Tıp Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0018 Gülhane Tıp Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0019 Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Fakülte Dekanı 
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0506.0020 Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0021 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0022 Hamidiye Eczacılık Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0023 Gülhane Eczacılık Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0024 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0025 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0026 Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0027 Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0028 Gülhane Hemşirelik Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0029 Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü 

0506.0030 Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü 

0506.0031 Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü 

0506.0032 Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü 

0506.0033 Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü 

0506.0034 Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü 

0506.0035 Hamidiye Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü 

0506.0036 Adana Tıp Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0037 Erzurum Tıp Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0038 İzmir Tıp Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0039 Trabzon Tıp Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0040 Bursa Tıp Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0041 Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0042 Kayseri Tıp Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0043 Tanzanya Darüsselam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü 

0506.0044 Kerkük Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü 

0506.0045 Cerablus Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü 
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0506.0046 Özbekistan Buhara İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü 

0506.0047 Özbekistan Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0048 Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0049 Suriye Çobanbey Tıp Fakültesi Fakülte Dekanı 

0506.0050 Suriye Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü 
 

 Bu bilgiler ışığında, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kendilerine bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yönetişi, 

hazırlamak zorunda oldukları birim faaliyet raporlarında “Yönetici Özeti” bölümünde; kuruluş kararlarına atıfta bulunarak, kamuoyuna harcama 

birimlerini tanıtıcı, faaliyet yılı içinde sunulan hizmetler ile verilen faaliyetler hakkında niceliksel bilgi sunan kısa bir sunuş yapacaklardır. 

 Yönetici Özeti şablonu alttaki gibi olup örnekleri altta sunulmuştur: 
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YÖNETİCİ ÖZETİ   
 

Harcama yetkilileri, kuruluş kararlarına atıfta bulunarak; 

kamuoyuna harcama birimlerini tanıtıcı, faaliyet yılı içinde sunulan 

hizmetler ile verilen faaliyetler hakkında niceliksel bilgi sunan kısa bir 

sunuş yapacaklardır.   

(………………………………………… 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………………………………) 

 

Harcama Yetkilisi Adı-Soyadı 

    Ünvânı 

             Tarih ve Şehir 

 

 

 

Harcama 

Yetkilisinin 

Kurumsal 

Fotoğrafı 
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Misyon 

Oluşturulurken 

Dikkat Edilmesi 

Gereken Hususlar 

 

❖ Kısa, net ve öz bir biçimde ifade edilir.  

❖ Harcama biriminin yetki ve sorumluluklarıyla tutarlıdır.  

❖ Mevzuatta ifade edildiği şekliyle tüm görevler ayrıntılı açıklanmaz. Bu bildirim kapsayıcı 

bir niteliktedir, görevleri genel olarak tanımlar.  

❖ Harcama biriminin yetkinlikleri ve birimdeki süreçlerden ziyade harcama biriminin 

genel işlevleri ve sunacağı hizmetlerin genel eksenini tanımlar.  

❖ Sonuç odaklıdır, hizmetin yerine getirilme sürecini değil amacını tanımlar.  

❖ Harcama biriminin faaliyet alanları ile hizmet sunduğu kesimleri tanımlar.  

 

VI. HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
 

Bu bölümde her bir harcama birimi; misyon, vizyon, temel değerler ve özel hedeflerine yer vereceklerdir. Birimlerin misyonu, vizyonu, temel 

değerleri ve özel hedefleri Üniversitenin Stratejik Planında 

(http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2020_3/saglikbilimleriuni20202024stratejikplan-ce2e49ac.pdf) idare düzeyinde benimsemiş 

olduğu misyon, vizyon ve temel değerlere aykırı olmamalı ve birimin sunduğu hizmetler ile uyumlu olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığının stratejik planlamaya yönelik hazırlamış olduğu rehber ve kılavuzlara göre harcama birimleri misyon, vizyon, temel değerler ile özel 

hedefleri altta belirtildiği şekilde oluşturmalı ve tasarlanmakta olan İç Kontrol Sistemi eylemleri gereği tüm personeline duyurmalı ve birim web 

sitesinde yayımlamalılardır. 

1. MİSYON 
 

➢ Misyon bir harcama biriminin var oluş sebebidir. Harcama biriminin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder.  

➢ Misyon sunulan tüm hizmetler ile gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır.  

➢ Misyon ifadesinin; harcama biriminin yasal yetkisini yansıtması, sunmakla yükümlü olduğu hizmetleri belirtmesi ve üniversitenin kaynakları 

ile tutarlı olması gerekir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2020_3/saglikbilimleriuni20202024stratejikplan-ce2e49ac.pdf
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Misyon Bildirimi 

Çalışma Formu 

❖ Harcama biriminin varoluş nedeni nedir? (Niçin)  

❖ Harcama birimi kimlere hizmet sunuyor? (Kime)  

❖ Harcama birimi hangi ihtiyaçları karşılıyor? (Ne)  

❖ Harcama birimi hizmetlerini ne şekilde sunuyor? (Nasıl) 

 

➢ Misyon bildiriminin belirlenmesinde harcama birimlerinin iç kontrol sistemi birim alt komisyonu/kalite birim alt komisyonu, strateji geliştirme 

veya akreditasyon alt komisyonları birlikte çalışmalıdır. Misyon bildirimi geliştirilirken geniş katılımlı bir çalıştay düzenlenebilir. Misyon 

Bildirimi Çalışma Formu kullanılarak farklı fikirler toplanır. Bu formlar harcama biriminin misyonu hakkında yapılacak grup tartışmalarına 

temel teşkil eder. Bu form doldurulurken mevzuat analizi çıktılarından yararlanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Misyon bildirimi oluşturulurken odak grup çalışmaları, fikir tepsisi, beyin fırtınası ve açık grup tartışmaları gibi yöntem ve teknikler de 

kullanılabilir. 
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Misyon 

Örnekleri 

❖ “Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-

öğretim hizmeti vermek, bilimsel 

araştırmalar yapmak ve bilimi, 

teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri 

girişimci bir üniversite olarak 

insanlığın hizmetine sunmaktır.” 

❖ (…) 

• “Eleştirel düşünebilen ve sorun 

çözebilen, kişisel ve mesleki 

alanda kendini sürekli 

yenileyen, doğaya duyarlı, 

farklılıklara saygı gösteren, 

yaratıcı bireyler yetiştirmeyi,  

• Bilime ve sanata evrensel 

düzeyde katkı sağlayan, etik 

değerleri gözeten, disiplinler 

arası araştırmalar yapmayı, 

• Sosyal sorumluluk bilinci ile 

ülke sorunlarına duyarlı, kamu 

yararını gözeten yaşadığı kentin 

kalkınmasına ve gelişmesine 

katkıda bulunan hizmetler 

sunmayı görev edinmiştir.” 

 

 

İyi Belirlenmiş Misyon Örnekleri 

 

İyi Belirlenmemiş Misyon Örneği 

 

❖ “Eğitim-öğretim hizmeti vermek” 

 

(Bu ifade, kısa olmakla birlikte temel faaliyet 

alanlarının tamamını kapsamamakta ve hizmet 

sunulan kesimlere yer vermemektedir. 

Dolayısıyla iyi bir örnek olarak 

değerlendirilemez.) 
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Vizyon Belirlenirken 

Dikkat Edilmesi 

Gereken Hususlar 

❖ Kısa, net ve akılda kalıcı olmalıdır.  

❖ İdealist ve özgün olmalıdır.  

❖ Değişim için ilham verici olmalıdır.  

❖ İddialılık ile ulaşılabilirlik arasında denge kurmalıdır.  

❖ Paydaşlar tarafından gelecekte algılanmak istenilen konumu dikkate almalıdır.  

❖ Orta ve uzun vadeli amaç, hedef ve projelere yön vermelidir. 

 

Vizyon Bildirimi 

Oluşturulurken 

Cevaplandırılması 

Gereken Sorular 

❖ Çevremizle birlikte başarıyı elde etmek için toplumsal düzeyde hangi sonuçlara 

ulaşmak istiyoruz? (Toplumsal perspektif)  

❖ Yükseköğretim kurumları düzeyinde neyi başarmak istiyoruz? (Sektörel 

perspektif)  

❖ Başarılı üniversitelerin öncelikleri nelerdir ve bu üniversiteler gelecekte nereye 

odaklanacaklar? (Sektörel perspektif)  

❖ Paydaş düzeyinde neyi başarmak istiyoruz? (Paydaş perspektifi)  

❖ Nasıl bir harcama birimi istiyoruz veya üniversite düzeyinde neyi başarmak 

istiyoruz? (Kurumsal perspektif) 

 

2. VİZYON 
 

➢ Vizyon harcama biriminin geleceğini sembolize eden genel amacıdır. Vizyon bildirimi, faaliyet yılı zaman diliminin de ötesinde, uzun vadede 

harcama biriminin gerçekleştirmek istediklerini ve ulaşmak istediği yeri yansıtacak bir şekilde belirlenir. 

➢ Vizyonun belirlenmesinde misyon bildiriminde olduğu gibi harcama birimlerinin iç kontrol birim alt komisyonu/kalite birim alt komisyonu, 

strateji geliştirme alt komisyonları veya akreditasyon alt komisyonları birlikte çalışmalıdır. Vizyon belirlenirken geniş katılımlı bir çalıştay 

düzenlenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanır?  

 21 

Vizyon 

Örnekleri 

❖ “Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve 

yeteneklerini insanlık ve ülke yararına 

kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak 

geleceğe yön veren yenilikçi üniversite 

olmaktır.” 

 

❖ “Bilime katkılarıyla, sosyal sorumluluk 

girişimleriyle, uluslararası iş birlikleriyle, 

insanlığın geleceğinde söz sahibi olan 

mezunlarıyla saygınlık kazanmış bir 

üniversite olmaktır.” 

 

❖ “Dünyada ilk 10 üniversite arasında 

yer almak” 

 

(Bu vizyon bildirimi, kısa ve iddialı olmasına 

rağmen iddialılık ile ulaşılabilirlik arasında 

dengeyi gözetmemesi nedeniyle iyi vizyon 

tanımına uygun değildir.) 

 

İyi Belirlenmiş Vizyon Örnekleri 

 

İyi Belirlenmemiş Vizyon Örneği 
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Misyon ve Vizyon 

Arasındaki Farklar 

 

❖ Mevzuat, harcama biriminin görev sınırlarını ve dolayısıyla misyon sınırlarını çizer.  

❖ Vizyon bu sınırlar içerisinde başarı düzeyinin nasıl yükseltileceğini belirler.  

❖ Mevzuat, sunulacak hizmetin düzeyi hususunda yani vizyonu ile ilgili genellikle bir bildirimde 

bulunmaz.  

❖ Hizmetin düzeyi vizyon ile belirlenir. Bu bağlamda vizyon liderlik ve yönetim işidir. 

❖ İyi belirlenmiş bir misyon bildirimi “ne” ve “niçin” sorularına cevap oluştururken, vizyon bunun 

“hangi düzeyde” gerçekleştirileceğini ifade eder. 

 

 

➢ Vizyon belirlenirken beyin fırtınası, kıyaslama, arama konferansı ve açık grup tartışmaları gibi yöntemler kullanılabilir. 
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Temel Değerler 

Belirlenirken 

Dikkat Edilmesi 

Gereken Hususlar 

❖ Çalışanların görevlerini en iyi şekilde ifa edecekleri bir çerçeve sağlamalıdır.  

❖ Karar alma süreçlerine rehberlik etmelidir.  

❖ Vizyonun gerçekleştirilmesine yönelik kurumsal dönüşümü desteklemelidir. 

 

3. TEMEL DEĞERLER 
 

➢ Kurumsallaşmayı sağlayarak uzun vadede başarıya ulaşmanın gereklerinden birisi de temel değerleri belirlemektir. Temel değerler, karar 

alıcıların üniversiteyi yönetirken bağlı kalacakları inançları ve çalışma felsefesini yansıtır. 

➢ Temel değerler, uzun vadede yönlendiricilik rolüyle kurumsal kültürün oluşmasını sağlar. Çalışanlardan nasıl davranmalarının beklendiğine 

ve hangi ilkelere göre iş yapmaları, nelere özen göstererek hizmet sunmaları gerektiğine işaret ederek onları yönlendirir. Böylece temel 

değerler, farklı birey ve birimlerden oluşan üniversite içerisinde hizmet sunumunda tutarlılık sağlar ve başarıya giden yolda sapmayı önler.  

➢ Hizmetin nasıl ve hangi değerler çerçevesinde sunulduğu, en az ne düzeyde sunulduğu kadar önemlidir. Temel değerler, sonuçlara ulaşmada 

kurumsallığı, meşruluğu ve devamlılığı sağlar.  

 Temel değerler üç grupta toplanabilir: 

❖ Kişiler: Harcama birimi çalışanlarına ve paydaşlarla ilişkilerine yönelik değerler  

❖ Süreçler: Harcama biriminin yönetim, karar alma ve hizmet sunumu sürecine ilişkin değerler  

❖ Performans: Harcama birimi tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin kalitesiyle ilgili değerler 

 

➢ Temel değerlerin sayısı arttıkça, her birinin personel davranışları üzerindeki etkisi azalır. Bu çerçevede temel değerlerin sayısı 10’dan fazla 

olmamalıdır., paydaşlarla katılımcı bir şekilde alternatif temel değerler taslaklarını oluşturur.  

➢ Temel değerlerin belirlenmesinde vizyon ve misyonun belirlenmesinde olduğu gibi harcama birimlerinin iç kontrol birim alt komisyonu/kalite 

birim alt komisyonu veya strateji geliştirme alt komisyonları birlikte çalışmalıdır. Vizyon belirlenirken geniş katılımlı bir çalıştay 

düzenlenebilir.  
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Temel Değer 

Örnekleri 

❖ “Öngörülü Olmak: (...) Harcama 

Birimi, öngörü ile pozisyon alır, plan yapar.  

❖ Saygı: (...) Harcama Birimi, kurumsal 

çevresindeki (toplum ve tüm paydaşlar) 

değerlere saygılı ve duyarlıdır.  

❖ Estetik: (...) Harcama Birimi, toplum ve 

kendi çalışanları ve öğrencileri açısından 

spor, sanat ve bunlara bağlı estetik 

kazanımlara önem verir. 

❖ Katılımcılık: (...) Harcama Birimi, 

çalışanlarının bireysel özellik ve 

idealizmlerini koruyarak her kademede 

yönetim süreçlerine katılmalarını sağlar.” 

yer almak” 

 

(Bu vizyon bildirimi, kısa ve iddialı olmasına 

rağmen iddialılık ile ulaşılabilirlik arasında 

dengeyi gözetmemesi nedeniyle iyi vizyon 

tanımına uygun değildir.) 

 

İyi Belirlenmiş Temel Değer Örnekleri 

 

İyi Belirlenmemiş Temel Değer Örneği 

 

❖ “Araştırmacılık, Atatürkçülük, 

bilimsellik, çağdaşlık, çevre bilinci, etik 

anlayış, evrensellik, fırsat eşitliği, 

güvenilirlik, hesap verebilirlik, hukukun 

üstünlüğü, kalite ve verimlilik, katılımcılık, 

nesnellik özgürlük, saydamlık, sorumluluk, 

toplumsal yararlılık” 

(Bu örnekte değerler birer anahtar kavram 

olarak arka arkaya sıralanmıştır. Bu haliyle 

değerlerin herhangi bir yönlendiriciliği 

bulunmamakta ve jenerik kalmaktadır. Ayrıca, 

çok sayıda değerin arka arkaya sıralanması 

harcama biriminin hizmet üretiminde bir 

odaklanma sorununa yol açacaktır.) 
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4. ÖZEL HEDEFLER 
 

 Üniversitemizde tasarlanmakta olan İç Kontrol Sisteminin eylemlerinden biri olan ve İç Kontrol Standartlarının RDS 5.5 genel şartında 

belirtilen “Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.” şartının 

harcama birimi düzeyinde sağlanabilmesi için bu alana harcama birimleri; kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı eylemlerinden biri olan 

“Birimlerin faaliyet alanlarına ilişkin özel hedefler belirlemeleri ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzere personeline duyurmaları sağlanacaktır.” 

eylemine uygun olarak belirledikleri özel hedefleri sıralayacaklardır. 

 

(…) Harcama Biriminin Özel Hedefleri 
❖   

❖   

❖   

❖   
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Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Özel Hedefler Örnekleri: 
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AKADEMİK 

BİRİMLER İÇİN 

YASAL DAYANAK 

ÖRNEKLERİ 

❖ 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

 
 

 

İDARİ BİRİMLER 

İÇİN YASAL 

DAYANAK 

ÖRNEKLERİ 

❖ 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

❖ Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor 

Dairesi Uygulama Yönetmeliği 

❖ Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliği 

❖ 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel 

Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun 

Hükmünde Kararname 

 

 

 

VII. HARCAMA BİRİMİNİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 

Birim faaliyet raporları hazırlanırken harcama birimleri bu alanda kendilerine birincil ve ikinci mevzuat ile verilen yetki, görev ve sorumlulukları 

sıralayarak; akademik, idari ve mâli yönetim organlarını, organizasyonel görev dağılımı ile birlikte sıralayacaklardır. 
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Yeki, Görev ve Sorumluluk Örnekleri:  
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1. HARCAMA BİRİMİNİN AKADEMİK VE İDARİ YÖNETİMİ 
 

➢ Her bir harcama birimi yönetim organlarını ilgisine göre kendi birimini alttaki sınıflandırmaya uygun olarak 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerindeki yasal dayanakları ile yetki, görev ve sorumluluklarını belirterek tanıtacaktır.  

➢ Akademik harcama birimleri, yönetim organlarını birim üst yöneticisinden (dekan, müdür gibi) başlatacakları bir sıra ile tanıtacak ve ilgili 

mevzuatta verilen yetki, görev ve sorumluluklarını sıralayacaklardır. 

➢ İdari harcama birimleri, yönetim organlarını birim üst yöneticisinden (daire başkanı, hukuk müşaviri gibi) başlatacakları bir sıra ile tanıtacak 

ve ilgili mevzuatta verilen yetki, görev ve sorumluluklarını sıralayacaklardır. 

➢ Birim yönetmeliği, yönergesi veya çalışma usul ve esasları olmayan idari harcama birimleri 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen yetki, görev ve sorumluluklardan 

faydalanabilir.  

➢ Birim üst mevzuatı veya yönetmeliği örnekleri (659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk 

Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik, Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği) 

➢ Harcama birimlerinin Birim Faaliyet Raporlarında altta örnek sıralaması verilen hiyerarşik yapıyı kendi birimlerine uyarlayacaklar ve birim 

üst yöneticisinden (genel sekreter/dekan/müdür/daire başkanı gibi) hiyerarşik olarak birimlerinin akademik/idari yönetimlerini yetki, görev ve 

sorumluluklarını belirterek tanıtacaklardır. 

 

Rektör 

 Senato 

 Üniversite Yönetim Kurulu 

 Mütevelli Heyeti 

Fakülte Yönetimi 

Dekan 

Fakülte Kurulu 

 Fakülte Yönetim Kurulu 

Fakülte Komisyonları 

 Fakülte İdari Birimleri 



Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanır?  

 31 

Enstitü Yönetimi 

 Enstitü Müdürü 

 Enstitü Kurulu 

 Enstitü Yönetim Kurulu 

 Enstitü Komisyonları  

 Enstitü İdari Birimleri 

Yüksekokul Yönetimi 

 Yüksekokul Müdürü 

 Yüksekokul Kurulu 

 Yüksekokul Yönetim Kurulu 

 Yüksekokul Komisyonları 

 Yüksekokul İdari Birimleri 

Genel Sekreterlik  

 Genel Sekreterlik 

 Daire Başkanlıkları/Genel Sekreterliğe Bağlı İdari Harcama Birimleri 

 Daire Başkanlıkları/Hukuk Müşavirliği 

  Şube Müdürlükleri/Birimler 
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2. HARCAMA BİRİMİNİN MALİ YÖNETİMİ 
 

➢ Her bir harcama birimi mali yönetimini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve diğer mali mevzuata atıflarda bulunarak 

tanıtacaktır. 

➢ Muhasebe Yetkilisi ve Taşınır Konsolide Yetkilisi sadece Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında bulunduğundan harcama birimleri ilgili 

bölümlere yer vermeyecektir. 

 

Harcama Yetkilisi 

Gerçekleştirme Görevlileri 

 Muhasebe Yetkilisi (Yalnızca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) 

 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi 

 Taşınır Kayıt Yetkilisi 

Taşınır Kontrol Yetkilisi 

Taşınır Konsolide Yetkilisi (Yalnızca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) 
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VIII. HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
 

Harcama Birimine İlişkin Bilgiler alanında her bir harcama birimi,  

➢ Giriş kısmında, harcama birimine ait tanıtıcı bilgileri, kuruluş tarihi ve ilgili Resmi Gazete tarih ve sayısı, Bakanlar Kurulu Kararı, 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte özet olarak verecektir. 

➢ Fiziksel yapısına ilişkin kapasite ve metrekare bilgilerini Yapı İşleri Daire Başkanlığından temin ederek ilgili tablolarla açıklayacaktır. 

➢ Teşkilat Şemasını, organizasyonel görev dağılımını gösterecek şekilde bir şema ile tanıtacaktır. 

➢ Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısına ilişkin bilgileri ilgili tablolarla açıklayacaktır. 

➢ İnsan Kaynaklarına ilişkin bilgileri Personel Daire Başkanlığından temine ederek ilgili tablolarla açıklayacaktır. 

➢ Sunulan Hizmetler bölümünde her bir harcama birimi, faaliyet yılında sunduğu hizmetlere ilişkin (eğitim-öğretim; sağlık hizmetleri; araştırma-

geliştirme hizmetleri; kütüphane hizmetleri; öğrencilere yönelik beslenme, barınma, sosyal ve kültürel hizmetler; topluma hizmet; idari 

hizmetler) faaliyet yılında sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin bilgilere yer verecektir. 

➢ Yönetim ve İç Kontrol Sistemi bölümünde harcama biriminin yönetim ve iç kontrol sistemine ait bilgilere  (Kamu İç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planı kapsamında faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirdiği eylemler, Birim İç Kontrol Sistemi Komisyonu ve Birim Risk 

Koordinatörü tarafından uygulanan Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim ile İzleme Standartlarına dair 

bilgiler gibi.) yer verilecektir. 
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1. HARCAMA BİRİMİNİN TARİHÇESİ VE TANITIM 
 

➢ Her bir harcama birimi, kuruluş yasal dayanağını ve yayımlandığı Resmî Gazete tarih ve sayısını belirterek kısa bir tarihçenin ardından mevcut 

durumunu niceliksel bilgiler vererek tanıtacaktır. 

 

Tarihçe ve Tanıtım Örnekleri: 
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2. FİZİKSEL YAPISI 
 

➢ Her bir harcama birimi, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzunda” belirtilen ilgili fiziksel yapı 

tablolarındaki kendi kapalı alanlarına ilişkin metrekare ve kapasite bilgilerini Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından alarak birim faaliyet 

raporlarında kullanacaklardır.  

 

➢ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kendi birim faaliyet raporunda “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama 

Kılavuzunda” belirtilen ilgili fiziksel yapı tablolarını Üniversite düzeyinde tüm harcama birimlerine ait kapalı alan ve kapasite bilgilerini ayrı 

ayrı belirterek dolduracaktır. 

 

➢ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kendi birim faaliyet raporunda sorumluluğunda olan “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet 

Raporu Hazırlama Kılavuzunda” belirtilen sosyal alan, öğrenci yurtları ve spor tesislerini Üniversite düzeyinde dolduracaktır. İlgili alanların 

metrekare ve kapasite bilgilerini Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığından alacaklardır. 

 

➢ Harcama birimleri ise birim faaliyet raporlarında sadece kendilerine ait kapalı alan ve kapasite bilgilerini doldururlarken, ilgili olunmayan 

tablolara birim faaliyet raporlarında yer vermeyeceklerdir. 

 

➢ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ilgili harcama birimlerine ait kapasite ve metrekare bilgilerini her yıl resmî yazı ile sunacaktır. 
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Fiziksel Yapı Tabloları Örnekleri: 
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3. TEŞKİLAT ŞEMASI 
 

➢ Harcama birimleri teşkilat yapısını bir şema ile bu alanda sunacaklardır. Teşkilat yapısının fonksiyonel görev dağılımını göstermesi 

gerekmektedir. 

 

Teşkilat Şeması Örnekleri: 
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4. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALT YAPISI 
 

➢ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kendi birim faaliyet raporu için Üniversite genelinde kullanılan tüm yazılımlar ve donanımları “Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu”nda belirtilen tabloları dolduracaktır. 

 

➢ Tüm harcama birimleri ise birimlerinde kullandıkları yazılımlar ve donanımları kendi birim faaliyet raporları için “Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu”nda belirtilen tabloları dolduracaktır. 

 

Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı Sunumu Örnekleri: 
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5. İNSAN KAYNAKLARI 
 

➢ Personel Daire Başkanlığı tarafından kendi birim faaliyet raporunda tüm Üniversite geneli için (tüm harcama birimleri ayrı ayrı 

gösterilmeksizin birleştirilmiş veri olarak) “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu”nda belirtilen tabloları 

dolduracaktır. 

➢ Her bir harcama birimi ise birim faaliyet raporunda kendi birimleri için “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama 

Kılavuzu”nda belirtilen tabloları dolduracaktır. 

➢ Personel Daire Başkanlığı harcama birimlerinin kendi birim faaliyet raporlarında kullanacağı personel istatistiğine ilişkin verileri sunacaktır. 

➢ Personel bilgilerindeki değişikliği göstermesi açısından faaliyet yılı (202.) önceki dönem ile kıyaslanarak ilgili tablolar doldurulacaktır. 

 

İnsan Kaynakları Tabloları Örnekleri: 
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6. SUNULAN HİZMETLER 
 

➢ Her bir harcama birimi alanına göre sorumlu olduğu hizmetlere ilişkin sunduğu hizmetlere ait bilgileri dolduracaktır. 

➢ İdari Birimler, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzunda” belirtilen Eğitim-Öğretim Hizmeti, Sağlık 

Hizmeti, Araştırma-Geliştirme Hizmetleri alanlarını doldurmayacaklardır. 

➢ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kendi birim faaliyet raporunda “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzunda” 

belirtilen Eğitim-Öğretim Hizmetleri kısmını her bir harcama birimini ayrı alt satırlarda göstererek Üniversite düzeyinde dolduracaktır. Birim 

faaliyet raporu hazırlama yükümlülüğü olan akademik harcama birimlerine ise kendilerine ait bilgileri sağlayacaklardır. 

➢ Sağlık Hizmeti, Tedavi Edici Sağlık programında ödenekleri bulunan (Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi gibi) ve kendilerine ait Sağlık 

Uygulama ve Araştırma Merkezleri olan harcama birimleri tarafından doldurulacaktır. Kamu hastaneleri ile afiliasyon sağlanarak sunulan 

sağlık hizmeti ödenekleri Üniversitemiz bütçesinde yer almadığından Sağlık Hizmetleri tablolarını kamu hastaneleri ile yapılan protokol 

kapsamında tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi veren harcama birimleri doldurmayacaklardır. 

➢ Araştırma-Geliştirme Hizmetleri, Ar-Ge faaliyetinde bulunan Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından sağlanan bilgilerle İdare Faaliyet 

Raporunda Üniversite düzeyinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından birleştirilecektir. Uygulama ve Araştırma Merkezleri birer 

harcama birimi olmadığından birim faaliyet raporu hazırlama yükümlülüğü bulunmamakta fakat İç Kontrol Sistemi veya Kalite Güvence 

Sistemi kapsamında birim faaliyet raporu hazırlamalarında bir mahzur bulunmamaktadır. 

➢ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzunda” belirtilen 

Kütüphane Hizmetleri kısmını Üniversite düzeyinde dolduracak ve harcama birimlerinin kendilerine ait kütüphaneleri varsa ilgili birimlere 

(Somali Recep Tayyip ERDOĞAN Sağlık Bilimleri Fakültesi, Özbekistan Buhara İbn-i Sina Tıp Fakültesi gibi) kendilerine ait verileri 

ileteceklerdir. 

➢ “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzunda” belirtilen Öğrencilere Yönelik Hizmetler, Yükseköğretimde 

Öğrenci Yaşamı programı ödeneklerini kullanan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Üniversite düzeyinde doldurulacaktır. 

➢ “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzunda” belirtilen Topluma Hizmet alanında, akademik veya idari tüm 

harcama birimlerinin toplumsal katkı alanında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin verileri kullanarak kendi birim faaliyet raporları için 

doldurulacaktır. Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri alt programı uygulayan Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden 

de verilere alınarak idare düzeyinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından birleştirilecektir. 
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➢ İdari Hizmetler bölümünde Yönetim ve Destek Hizmetleri programı ödeneklerini kullanan daire başkanlıkları ve genel sekreterliğe bağlı diğer 

harcama birimleri kendi faaliyet alanlarına göre sundukları hizmetlere yönelik tanıtıcı bilgiler ve yıllar itibariyle karşılaştırmaya imkân veren 

istatistiki verilerle sunacaklardır. 

 

Sunulan Hizmetlere Örnekler: 
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a) Eğitim-Öğretim Hizmetleri 

 

➢ Bu bölümde, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu”na göre belirtilen tablolarda akademik harcama 

birimleri kendi birim faaliyet raporları için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ise Üniversite düzeyindeki veriyi ayrı ayrı satırlarda göstererek 

kendi birim faaliyet raporu için sunacaklardır.  

➢ Eğitim-Öğretim Hizmetleri bölümünde eğitim programları bilgileri, öğrenci sayıları bilgileri, detaylı tablolarla kamuoyuna sunulur.  

Eğitim-Öğretim Hizmetleri Tablo Örnekleri: 
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b) Sağlık Hizmetleri 

 

➢ Bu bölümde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından İdare Faaliyet Raporunda yer verilmek üzere Sağlık Bakanlığına bağlı kamu 

hastaneleri ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9. maddesi çerçevesinde birlikte kullanım protokolleri 

yapılarak Üniversiteye bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi statüsü kazanan hastanelere ait kısa bilgi verilecektir. 

➢ Üniversiteye doğrudan bağlı Gülhane Diş Hekimliği Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin sunmuş olduğu sağlık hizmeti Üniversiteye 

ait sağlık hizmeti olduğundan; Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi kendi birim faaliyet raporunda, Gülhane Diş Hekimliği Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Merkezi için faaliyet yılında sunmuş olduğu sağlık hizmetine dair “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama 

Kılavuzunda” belirtilen tabloları dolduracaktır. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezileri, kendilerine bütçe ile ödenek tahsis edilmiş 

harcama birimleri olmadığından faaliyet raporu hazırlama yükümlülükleri bulunmamaktadır.) 

➢ Sunulan sağlık hizmetinin muayene edilen hasta sayısı, ameliyat sayısı, nitelikli yatak oranı, yatak doluluk oranı gibi göstergelerle kamuoyuna 

sunulması ve yıllar itibariyle karşılaştırmasının yapılması hedeflenmektedir. 

 

c) Araştırma-Geliştirme Hizmetleri 

 

➢ Bu bölümde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından İdare Faaliyet Raporunda yer verilmek üzere Ar-Ge faaliyetinde bulunan 

Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyetleri ve TTO, Teknokent gibi Ar-Ge Birimlerinin faaliyetlerine yer verilecektir. 

➢ Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve Ar-Ge Birimleri kendilerine bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama birimi olmadığından birim faaliyet 

raporu hazırlama zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak faaliyet yılı içerisinde sundukları Araştırma-Geliştirme Hizmetleri İdare Faaliyet 

Raporunda “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu”nda belirtilen tablolar ile yer verilecektir. 

➢ Akademik ve idari harcama birimleri birim faaliyet raporlarında bu bölüme yer vermeyeceklerdir. Ancak Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

ile organik bağı olan akademik birimler, birim faaliyet raporlarında bu bölüme yer verebilirler.  

➢ Sunulan araştırma-geliştirme hizmetlerinin uygulama ve araştırma merkezleri itibariyle sunulan hizmetler, uygulama ve araştırma 

merkezlerinin Ar-Ge harcaması ve faaliyet yılında elde ettiği gelir; uygulama araştırma merkezlerinin sanayi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 

yaptığı projeler; Ar-Ge sonucu ticarileştirdiği ürünler, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuruları; Teknokent ve TTO A.Ş.’ 

projelerine katılan öğrenci bilgileri gibi bilgilerle kamuoyuna sunulması ve yıllar itibariyle karşılaştırmasının yapılması hedeflenmektedir. 
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d) Kütüphane ve Bilgiye Erişim Hizmetleri 

 

➢ Bu bölümde sunulacak bilgiler, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca tüm Üniversite düzeyinde yıllar itibariyle karşılaştırmaya 

izin verecek şekilde doldurulacaktır.  

➢ Diğer harcama birimlerinin kendi birimlerine ait (varsa) bağımsız kütüphaneleri birim faaliyet raporları “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim 

Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu”nda belirtilen bilgileri dolduracaklardır. 

➢ Kütüphane hizmeti sunmayan akademik ve idari harcama birimleri kendi birim faaliyet raporlarında bu bölüme yer vermeyeceklerdir. 

➢ Bu bölümde kütüphanelerdeki envantere ait bilgiler, abone olunan veri tabanlarına ait bilgiler, kütüphanelerden ödünç alınan materyale ait 

bilgiler, kütüphanelerden ve elektronik veri tabanlarından faydalanan kişi sayıları gibi bilgilerle kamuoyuna kütüphane ve bilgiye erişim 

hizmetlerine dair bilgiler verilmesi hedeflenmektedir.  

Kütüphane ve Bilgiye Erişim Hizmetleri Tablo Örnekleri: 
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e) Öğrencilere Yönelik Hizmetler 

 

➢ Bu bölümde Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı alt programı ödeneklerini kullanan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından sunulan 

öğrencilere yönelik beslenme, barınma, sosyal ve kültürel hizmetler, öğrenci kulüplerine ait bilgiler, kısmî zamanlı çalışan öğrenci sayıları, 

öğrencilere sağlanan burs bilgileri gibi bilgiler; “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu”nda belirtilen 

tablolarda doldurulacaktır. 

➢ Diğer harcama birimleri bu bölümü doldurmayacaklardır. 

Öğrencilere Yönelik Sunulan Hizmetlere İlişkin Örnekler: 
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f) Topluma Hizmet 

 

➢ Bu bölümdeki bilgiler birim faaliyet raporu hazırlama yükümlülüğü bulunmayan Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (Yükseköğretim 

Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri alt programı uygulayan merkezlerden) topluma hizmet kapsamında yürüttükleri faaliyet veya kursların 

bilgilerini, sertifikalandırılmış kursların katılımcı sayılarını ve başka kurumlarla birlikte yürüttükleri faaliyetlerin bilgileri  alınarak Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından İdare Faaliyet Raporunda kullanılacaktır. 

➢ Akademik ve idari harcama birimlerinden faaliyet döneminde “topluma hizmet” alanında yürüttükleri faaliyet var ise bu alanı dolduracaklardır.  

Topluma Hizmet Kapsamında Yürütülen Faaliyet Örneği: 
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g) İdari Hizmetler 

 

➢ Bu alanda idari harcama birimleri (daire başkanlıkları ve hukuk müşavirliği) birim faaliyet raporlarında görev, yetki ve sorumluluğu 

kendilerine verilen idari hizmetlere ilişkin faaliyet yılında sundukları hizmetlere yer vereceklerdir. 

➢ İdari harcama birimleri ile, sunulan idari hizmetlere ilişkin yıllar itibariyle mukayeseye imkan verecek tabloların oluşturulması için Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı ile ortak bir çalışma yapılması planlanmaktadır: 

Sunulan İdari Hizmet Örnekleri:  
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7. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 
 

➢ Sağlık Bilimleri Üniversitesinin malî hizmet birimi olan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının 

uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmakta ve kısıtlı personeli ile sadece ön malî kontrol faaliyetlerini yürütmektedir. 

➢ İç kontrol sistemine bir parçası olarak harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılmaktadır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki 

işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde uygulanmaktadır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemlerin öncül işlemlerini 

iç kontrol sistemi kapsamında kontrol etmektedir. 

➢ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından hazırlanmakta olan taslak eylem planı İç Kontrol İzleme ve 

Yönlendirme Kurulu onayının ardında Üst Yöneticiye arz edilecek ve Üst Yönetici oluru ardından 2023 yılı itibariyle Üniversitede İç Kontrol 

Sisteminin kurulabilmesi için belirlenmiş eylemler uygulamaya geçecektir. Faaliyet yılında Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 

Planı onaylanıp yürürlüğe konulmadığından harcama birimleri süreç kontrolüne ilişkin bilgileri bu alanda sunabilir. 

➢ Harcama birimleri taslak hâlinde olan ve üzerinde çalışılan eylem planını 

https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2022_5/sgdbkamuickontstduyumeylplantashazgrbtas2022-ed7b3c0a.pdf adresinden 

inceleyebilirler.  

➢ Yönetim ve İç Kontrol Sistemi bölümünde harcama biriminin yönetim ve iç kontrol sistemine ait bilgilere (Kamu İç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planı kapsamında faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirdiği eylemler, Birim İç Kontrol Sistemi Komisyonu ve Birim Risk 

Koordinatörü tarafından uygulanan Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim ile İzleme Standartlarına dair 

bilgiler gibi.) yer verilecektir. 
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IX. AMAÇ VE HEDEFLER 
 

1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 
 

➢ Bu alana akademik ve idari her harcama birimi, birim faaliyet raporlarında yer verecektir. 

➢ Temel Politika ve Öncelikler belirlenirken harcama birimi faaliyet alanı ve kendisine yasa ve ikincil mevzuatla tanımlanmış yetki, görev ve 

sorumluklar çerçevesinde kalacaktır. 

➢ Temel politika ve önceliklerin belirlenmesinde; faaliyet alanına göre değişiklikler de göz önünde bulundurularak ülkemizin makro politika 

metinlerinden olan;  

 

❖ 11. Kalkınma Planı  

❖ Orta Vadeli Program  

❖ Cumhurbaşkanlığı Programı 

❖ Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı 

❖ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi 

 

belgelerinden faydalanılmalı ve temel politika ve öncelikleri Üniversitemizin Stratejik Planında 

(https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2020_3/saglikbilimleriuni20202024stratejikplan-ce2e49ac.pdf) yer alan stratejik amaç ve 

hedeflerle uyumlu olmalıdır.  

 

➢ Akreditasyon çalışmaları kapsamında Birim Stratejik Planını hazırlamış harcama birimleri Üniversite Stratejik Planı ile uyumlu olarak 

belirledikleri temel politika ve önceliklerine yer verebilirler. 

 

 

 

 

https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2020_3/saglikbilimleriuni20202024stratejikplan-ce2e49ac.pdf
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2. HARCAMA BİRİMİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 
 

➢ Her bir harcama birimi Üniversitemiz web sitesinde yayımlanmış olan ( 

https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2020_3/saglikbilimleriuni20202024stratejikplan-ce2e49ac.pdf ) “Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024)”na göre belirlenmiş olan stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak kendi stratejik amaç ve hedeflerini 

belirleyeceklerdir.  

➢ Harcama birimleri Stratejik Planın “Hedef Kartları” bölümünde stratejik amaç ve hedeflerden sorumlu birimleri görebilirler. 

➢ Akreditasyon çalışmaları kapsamında Birim Stratejik Planını hazırlamış harcama birimleri Üniversite Stratejik Planı ile uyumlu olarak 

belirledikleri stratejik amaç ve hedeflere yer verebilirler. 

 

Amaç ve Hedefler 

Amaçlar Hedefler 

 

Amaç 1.  

Hedef 1.1. 

Hedef 1.2. 

Hedef 1.3. 

 

Amaç 2.  

Hedef 2.1. 

Hedef 2.2. 

Hedef 2.3. 
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Amaç ve Hedef Örnekleri:  
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X. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
 

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler kısmında harcama birimleri faaliyet yılı içerisindeki mali bilgilere, performans bilgilerine ve 

düzenlenen toplantılar ve bilimsel yayınlara ilişkin diğer hususlara yer vereceklerdir.1. 

1. Mali Bilgiler 
 

Mali bilgiler kısmında “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu”na göre bütçe uygulama sonuçlarına ve kamu 

mâli yönetiminin şeffaflık ve mali saydamlık ilkeleri gereği 03-Mal ve Hizmet Alımları ile 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak 

alımlara detaylı yer verilecek olup; harcama birimlerine ilgili veriler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından sağlanacaktır. 

 

202(.) Yılı Ödenek ve Yıl Sonu Gerçekleşmeleri (Ekonomik Sınıflandırma, TL) 

Ekonomik Kod Başlangıç 

Ödeneği 

Toplam Ödenek Toplam Harcama Toplam Harcama/Toplam 

Ödenek (%) 

Personel Giderleri     

Sosyal Güvenlik 

Kurumuna Devlet 

Primi Giderleri 

    

Mal ve Hizmet 

Alımları 

    

Cari Transferler     

Sermaye Giderleri     

Toplam     
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202.(n) Yılı Ödeneklerinin Önceki Dönem ile Mukayesesi 

Ekonomik Kod Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Toplam Harcama 
202.(n-1) 202.(n) Değişim Oranı 

(%) 

202.(n-1) 202.(n) Değişim Oranı 

(%) 

202.(n-1) 202.(n) Değişim Oranı 

(%) 

Personel 

Giderleri 

         

Sosyal Güvenlik 

Kurumuna 

Devlet Primi 

Giderleri 

         

Mal ve Hizmet 

Alımları 

         

Cari Transferler          

Sermaye 

Giderleri 

         

Toplam          
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202(.) Yılı Bütçesiyle Cari Nitelikte 03.02, 03.05, 03.07, 03.08 Tertiplerinden Yapılan Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri 

Harcama Birimi İşin Adı İşin Türü (Mal 

Alımı, Hizmet 

Alımı, Yapım 

İşi) 

Alım Usulü 

(4734 Sayılı 

Kanunun İlgili 

Hükümleri) 

Tutarı (TL, Net 

Ödenen) 

     

     

     

     

     

     

Toplam  
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Bütçe Uygulama Sonuçları Örnekleri: 
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2. Performans Bilgileri 
 

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu”nda belirtilen tablolarda harcama birimleri birim faaliyet raporları için 

bu bölümde; faaliyet yılı içerisinde uyguladıkları program, alt program ve faaliyet bilgilerine; alt program hedef göstergeleriyle ilgili gerçekleşme 

sonuçları ve değerlendirmelere; stratejik plan değerlendirme tablolarına yer vereceklerdir. “Kılavuz”a göre Diğer Hususlar bölümünde ise harcama 

birimi tarafından düzenlenen toplantılar ve bilimsel yayınlara ilişkin bilgilere yer verilecektir. 

 

Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri Örneği: 
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Alt Program Hedef Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve Değerlendirme Örneği: 
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Stratejik Plan İzleme/Değerlendirme Tablosu Örneği: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanır?  

 59 

Toplantı ve Bilimsel Yayınlara İlişkin Tablo Örnekleri: 
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XI. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
 

➢ Bu bölümde harcama birimleri kendi birim faaliyet raporlarında yer vermek üzere kurumsal kabiliyet ve kapasitelerini; sundukları hizmetlere 

bağlı olarak değerlendireceklerdir.  

➢ Harcama birimlerinin bu alanı birim alt kalite komisyonu, birim alt stratejik planlama komisyonu, birim alt iç kontrol sistemi komisyonu, 

birim akreditasyon komisyonu gibi birimleri ile değerlendirmesi tavsiye edilmektedir. 

➢ İdare düzeyinde yapılacak analiz, Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin onayına sunulup Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 

hazırlanan İdare Faaliyet Raporunda kullanılacaktır. 

➢ Harcama birimleri; 

1. ÜSTÜNLÜKLER 
 

 (…) üstünlüklerini bu bölümde,  

 

2. ZAYIFLIKLAR 
 

(…) 

zayıflıklarını bu bölümde sunacaklardır.  

 

 “Üstünlükler” ve “Zayıflıklar” sunulurken harcama birimlerinin gerçekçi olmaları önem arz etmektedir. 

 

3. DEĞERLENDİRME  
 

 Bu bölümde sunulan hizmetleri gerçekleştirirken kurumsal kabiliyet ve kapasiteleri; üstünlük ve zayıflıklarına atıfta bulunarak faaliyet dönemi 

için genel bir değerlendirme yapılacaktır. 
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XII. ÖNERİ VE TEDBİRLER 
 

➢ Bu bölümde harcama birimleri sonraki faaliyet dönemleri için bir önceki bölümde “Zayıflıklar” ve “Değerlendirme” bölümlerinde sunulan 

hizmetlerin gerçekleştirilmesinde karşılaştıkları sorunları gidermek için çözüm önerileri ve tedbirlerini sıralayacaklardır.  

➢ İzleyen faaliyet dönemlerinde harcama birimlerinin belirlemiş oldukları öneri ve tedbirlerinin ne kadarının uygulandığının birim üst 

yöneticileri tarafından takibi ve kontrolünün yapılması önem arz etmektedir. 
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XIII. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 

➢ Bu bölümde birim faaliyet raporu düzeyinde birim harcama 

yetkilileri, idare faaliyet raporu düzeyinde ise üniversite üst 

yöneticisinin güvence beyanları yer alacaktır. 

➢ Birim faaliyet raporlarında kullanılacak olan “Harcama 

Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı” alttaki gibidir. 

Harcama birimleri birim faaliyet raporlarında sadece alttaki 

şablonu kullanacaklar ve “Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin 

Beyanı”na yer vermeyeceklerdir. 

➢ İç Kontrol Güvence Beyanı yazdırılıp harcama yetkilisi 

tarafından imzalanacak ve ıslak imzalı olarak taratılan İç 

Kontrol Güvence Beyanı, resim çerçeve ölçüleri ayarlanarak bu 

bölüme Word>Ekle>Resimler>(İlgili jpeg formatında resim 

dosyası menüleri kullanılarak bu alana eklenecektir. Harcama 

birimleri birim faaliyet raporunu Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığına .docx formatında Word dosyası olarak sunacağı 

unutulmamalıdır. Islak imzalı Birim Faaliyet Raporu 

Dosya>Farklı Kaydet>.pdf seçeneği ile .pdf formatına 

çevrildikten sonra birim web sitelerine yüklenecektir. 

 

 

 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[1] 

  

  

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;  

 

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, 

iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde 

gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar 

doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol 

sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.  

 

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

yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme 

raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır. [2]  

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. [3] 

(Yer-Tarih)  

 

            İmza  

                                                                         Ad-Soyad 

Unvan  

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

[1] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet 

raporlarına eklenir.  

[2] Yıl içerisinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama 

yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.  

[3] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir 

ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 
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