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GİRİŞ 
 

Dayanak ve Amaç:  

Bu kılavuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2023-2024)’te yer alan “KFS 8.3.4 Mali yönetim 

süreçlerine ilişkin rehber ve kılavuzlar hazırlanacaktır.” eylemini ve Kamu İç Kontrol Standartlarının genel şartlarından olan “BİS 13.4 Yöneticiler 

ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.” ve  

“BİS 13.5’te Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkânı sunacak şekilde 

tasarlanmalıdır.” şartlarını yerine getirmek üzere performans programının yönetim bilgi sistemi olan e-bütçe üzerinden mali yönetim sürecinde 

rol alan yönetici ve personellerin performans bilgilerine ulaşabilmelerini kolaylaştırmak için hazırlanmıştır.  

Kapsam:  

Bu kılavuzun içeriği Bütçe Yönetim Enformasyon Sisteminin “Performans Bilgileri” menüsünde yer alan kapsam ile sınırlı tutulmuştur. 

Yönetim Bilgi Sistemi:  

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının hizmetini sunduğu, bütçe teklifi ve yıl içi uygulamalarının gerçekleştirildiği yönetim bilgi 

sistemi olan Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe). 

Erişim Adresi: 

https://programbutce.sbb.gov.tr 

E-Bütçe Şifre Talepleri: 

E-bütçe şifre taleplerinin https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2022_4/sgdbebutsiftalform-12265081.xlsx adresinde bulunan 

form doldurularak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına EBYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

https://programbutce.sbb.gov.tr/
https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2022_4/sgdbebutsiftalform-12265081.xlsx
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1. ADIM 
 

Harcama birimlerinin mali yönetim süreçlerinde çalışan görevlileri talepleri doğrultusunda kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve e-bütçe 

şifreleri ile https://programbutce.sbb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine (e-bütçe) 

girmelidirler. 
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2. ADIM 
 

Sol menüde bulunan “Program Bütçe Hazırlık” menüsü seçilerek genişletilmelidir. 
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3. ADIM 
 

a) “Performans Bilgileri” menüsü içerisinden; 
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b) “Stratejik Amaçlar” seçilerek, 
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c) “Yıl”, performans programının uygulandığı mâli yıl, 

d) “Kurum”, performans programı kurumsal düzeyde uygulandığı ve gerçekleşme verileri e-bütçe’ye toplulaştırılmış veri olarak girildiği için 

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi” seçilerek “listele”nir. 
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• Açılan menüde Sağlık Bilimleri Üniversitesinin uygulamakta olduğu Stratejik Planındaki stratejik amaçlar görülmektedir. 

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre program bütçeler stratejik amaçlara göre teklif edilmekte ve performans 

programlarındaki hedeflere ulaşabilmek için uygulanmakta ve sonuçları faaliyet raporları ile raporlanmaktadır. Stratejik Plan ile Program 

Bütçenin bağlantısı stratejik amaçlar ile alt program hedefleri arasında bağ kurularak ilişkilendirilmektedir. 

• Sağlık Bilimleri Üniversitesinin stratejik amaçları ile alt program hedefleri arasındaki ilişki altta gösterilmiştir. 

 

• Stratejik Planın, Program Bütçe ve Performans Programı ile ilişkisi için “Stratejik Plan Nedir?” dokümanı incelenebilinir. 

 

https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2022_6/sgdbstrplannedir-d90b89a1.pdf
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4. ADIM 
 

“Alt Program Hedefleri” menüsünden ise; 
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a) “Yıl”, mali bütçe yılı, 

b) Performans Programı Üniversite düzeyinde teklif edildiği, uygulandığı ve raporlandığı için “Üniversite” seçeneği seçilerek, 

c) “Program” ve “Alt Program” farklılaştırmasıyla ayrı ayrı alt program hedefleri listelenir. 

 

• Alt Program Hedefleri, tüm Üniversiteler için aynıdır ve değişiklik yapılamamaktadır.  
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• “Gösterge” menüsü seçilerek her bir alt programla ilişkilendirilmiş performans programı hedefi ayrı ayrı görülebilinir.  

• Göstergeler tüm Üniversiteler için ortak olup, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayı ile kuruma özgü göstergeler 

izlenebilinir.  

 
• Program bütçe ile performans programı arasındaki ilişki ise alt program hedefleri ile alt programlara tanımlanmış performans göstergeleri 

ile kurulmaktadır. Performans programı ile program bütçe arasındaki ilişki “Performans Programı Nedir?” dokümanından incelenebilinir. 

• Sağlık Bilimleri Üniversitesinin alt program hedefleri ile performans göstergeleri “Performans Programı Nedir?” dokümanından 

incelenebilinir.  

 

 

https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2022_5/sgdbperfprog-03a0e08c.pdf
https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2022_5/sgdbperfprog-03a0e08c.pdf
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• Alt program hedeflerinin stratejik amaçlarla ilişkisi ise “Amaçlar” seçilerek görülebilinir. 
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5. ADIM 
 

“Alt Program Gerekçe ve Amaçları” başlığıyla açılan menüde;  
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a) “Yıl”, mâli bütçe yılı, 

b) “Kurum”, performans programı kurumsal düzeyde teklif edildiği, uygulandığı ve izlenerek raporlandığı için “Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi” 

c) “Program” ve “Alt Program” farklılaştırmasıyla seçilerek performans esaslı bütçelemeye uygun olarak yürütülen program bütçenin alt 

programlarının “Gerekçe ve Açıklamaları” ile alt programdaki “Gelişim” bilgilerine ulaşılabilinir. 

 

 

 
• Performans Bilgilerine, bütçenin teklif gerekçelerinden biri olan Performans Programında da yer verilmektedir.  

• “Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2023 Yılı Performans Programı”ndaki tüm alt programların performans bilgileri incelenebilinir.  

https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2023_1/4-9da61cc9.pdf
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6. ADIM 
 

“Alt Program Gösterge Birim İlişkisi” menüsü seçildiğinde, “Performans Göstergelerinden Sorumlu Birimler” menüsünden “Yıl”, mali 

bütçe yılı ve “Kurum”, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi” seçilerek “liste”lenir. 
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• “Alt Program Gösterge Birim İlişkisi” menüsünden; “Yıl” performans programının uygulandığı mâli yıl, “Kurum” ise “Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi olarak “listele”ndiğinde performans göstergelerinden sorumlu birimler, göstergeler itibariyle görünmektedir. 

• E-bütçe’ye veri girişleri harcama birimi olarak tanımlanmış birimler itibariyle girildiğinden; harcama birimi niteliği taşımayan (Ar-Ge 

Birimleri ve diğer Uygulama Araştırma ve Merkezleri ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri gibi) birimlerin bilgileri Üniversite 

düzeyinde girilir.  

• E-Bütçe’ye performans hedef teklifi ve gerçekleşmeleri Üniversite düzeyinde toplulaştırılmış veri olarak girildiğinden birden çok 

harcama birimini ilgilendiren göstergeler için sorumlu birim Üniversite seçilmektedir. 

• Sadece bir harcama birimine özgü olan göstergelerin sorumluğu ilgili harcama birimine verilmiştir. 

• “Performans Göstergelerinden Sorumlu Birimler”e bütçe teklif gerekçesi olan performans programı ekinde yer verilmektedir. 2023 Yılı 

Performans Programı ekinde yer alan harcama birimi düzeyinde sorumlu birimler bağlantıdan incelenebilinir.  

• 2023 Yılı Performans Programı performans göstergelerinden sorumlu birimler ile hedef ve gerçekleşme verilerinin birleştirilmesinde 

izlenecek yönteme ise harcama birimi olarak yapılanmamış tüm birimler itibariyle bağlantıdan ulaşılabilinir.  

https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2023_1/4-9da61cc9.pdf
https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2023_1/4-9da61cc9.pdf
https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2023_1/7-3eb4f35b.pdf
https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2023_1/7-3eb4f35b.pdf
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7. ADIM 
 

“Faaliyet Açıklaması” menüsünden “Yıl”, mali bütçe yılı; “Kurum”, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi” seçilerek “liste”lendiğinde Program 

Bütçenin alt faaliyetlerine ilişkin açıklamalar görünmektedir. 
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Program bütçenin teklif gerekçelerinden biri olarak hazırlanan ve program yılı itibariyle uygulanan performans programındaki faaliyet 

açıklamalarına, uygulanmakta olan performans programının faaliyetlerinin maliyet tablolarında yer verilir.  
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Faaliyetin açıklamalarında ilgili faaliyetin Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı gibi makro politika 

belgeleri; yürürlükte olan mevzuat ile ilişkisi ve Üniversitenin stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere katkısına yer verilir. Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi 2023 Yılı Performans Programında yer alan faaliyet maliyetleri tablolarından faaliyet açıklamaları incelenebilinir. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2023_1/4-9da61cc9.pdf
https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2023_1/4-9da61cc9.pdf
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8. SON SÖZ 
 

• Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

ile kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması gerekliliğinin yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri de ön 

plana çıkmaktadır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel araçlardan biri 

de performans esaslı bütçeleme sistemidir. 

 

• Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik 

plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı 

kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna 

açıklanmaktadır. 

 

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, 

performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. 2020 yılında uygulamaya konulan ilk 

Stratejik Planın ardından, 2023 yılı itibariyle üçüncü performans programı uygulanmakta olduğundan Sağlık Bilimleri Üniversitesinin 

kurum kültürü ve yönetim felsefesinde stratejik plan ve performans program esaslı bütçeleme yenidir. 

 

• Performans esaslı bütçeleme iç kontrol sisteminin faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmasına yönelik tedbirlerine 

yönelik uygulanmakta olduğu gibi kamu mali yönetimi reformunun temel yeniliklerinden biridir. 

 

• Kamu İç Kontrol Standartlarından olan Risk Değerlendirme Standartlarının “Planlama ve Programlama” başlıklı 5. standardında “İdareler, 

faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını 

oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.” denilmektedir. Bu standardı yerine getirmek 

üzere aranan genel şartlardan olan RDS 5.2’de “İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, 

performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.”, RDS 5.3’te “İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve 

performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.”,  RDS 5.4’te “Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve 

performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.” ve “RDS 5.6’da “İdarenin ve birimlerinin hedefleri, 

spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.” denilerek performans programının iç kontrol sistemi için önemi ve hedef 

özellikleri belirtilmektedir.  
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• Bilgi ve İletişim bileşeni kapsamında Üniversitede kurulmakta olan Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında ise Kamu İç Kontrol Standartlarının 

13.sü olan bilgi ve iletişim standardının genel şartlarından olan BİS 13.4’te “Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin 

uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.” ve  BİS 13.5’te “Yönetim bilgi sistemi, yönetimin 

ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkânı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.” denilerek performans 

bilgisine karar alıcıların ulaşmasının önemi belirtilmektedir. 

 

• Sağlık Bilimleri Üniversitesinde 2021 yılından itibaren uygulanmakta olan performans programındaki performans hedef göstergelerindeki 

gerçekleşmeler bir yönetim bilgi sistemi alt yapısı olmadan sorumlu birimlerden alınan verilerle dörder çeyrek dönem hâlinde izlenmekte; 

e-bütçe sistemine girilmekte ve sonuçlarına idare faaliyet raporlarında yer verilmektedir. İç Kontrol Sistemi kapsamında performans 

programı bilgilerinin ulaşılabilir olması için gerekli adımlar tedricen atılmaktadır. Bu kapsamda 2022 yılı ikinci dönemine kadar performans 

gerçekleşmeleri sadece birim web sitesinde yayımlanmaktayken 2022 yılı ikinci dönem itibariyle değerlendirmeleri için Strateji Geliştirme 

Kuruluna sunulmaya başlanmıştır. 2022 yılı üçüncü dönemden itibaren izleme ve değerlendirme raporları hazırlanıp değerlendirmeleri için 

Strateji Geliştirme Kuruluna sunulmaya başlanmış ve 2022 yılı dördüncü dönem itibariyle de iç paydaşlarla raporlar paylaşılmaya 

başlanmıştır. 2023 yılı itibariyle birim faaliyet raporlarında da yer verilecek performans bilgisi; ilerleyen dönemde İç Kontrol Sistemi 

kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte tasarlanacak olan Yönetim Bilgi Sisteminin Performans Göstergeleri Takip Sistemi 

içerisinde anlık erişime açık olması planlanmıştır.  

 

• Kamu mali yönetiminin katılımcı yöntemlerle yürütülmesi; bütçe ödeneklerinin performans bilgisi ile etkin, verimli ve ekonomik olarak 

kullanılması; kamu mali yönetiminde hesap verebilirlik, saydamlık ve mali şeffaflık ilkeleri gereği harcama birimlerinin e-bütçe sistemini 

kullanmaları performans esaslı program bütçenin gerekçeli ve rasyonel teklif edilmesine imkân sağlayacaktır. 

 

• İçinde bulunduğumuz bilgi çağında mali birim çalışanlarının performans esaslı program bütçe uygulama süreçlerinin yönetim bilgi sistemi 

olan e-bütçe üzerinden “görme” yetkileriyle sürece dahil olmaları Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kurulmak istenen İç Kontrol Sisteminin 

mali kontrol ve mali olmayan kontrol aşamalarına fayda sağlaması hedeflenmektedir. 

 



Bu kılavuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında (2023-2024) yer alan “KFS 8.3.4 Mali yönetim süreçlerine ilişkin rehber 

ve kılavuzlar hazırlanacaktır.” eylemi “BİS 13.4 Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere 

zamanında erişebilmelidir.” ve  “BİS 13.5’te Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkânı sunacak 

şekilde tasarlanmalıdır.” genel şartları kapsamında performans bilgisine e-bütçe üzerinden erişilebilmesi için hazırlanmıştır. 

İç Kontrol Sistemi hakkında bilgi alma, öneri ve eleştirileriniz için iletişim: strateji.ickontrol@sbu.edu.tr 

E-Bütçe kullanımında bilgi alma veya destek için iletişim: strateji.butce@sbu.edu.tr 

Harcama birimleri mali birim çalışanlarına e-bütçe şifresi tanımlanması için https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2022_4/sgdbebutsiftalform-

12265081.xlsx adresinde bulunan formu doldurarak EBYS üzerinden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermelidirler. 
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