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Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 16 ncı ve 17 nci
maddelerinde;
-Maliye Bakanlığının, merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu
amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olduğu,
-Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma sürecinin, Bakanlar Kurulunun en geç Eylül
ayının ilk haftası sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik
koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki
temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta
vadeli programı kabul etmesiyle başlayacağı ve orta vadeli programın aynı süre içinde Resmî
Gazetede yayımlanacağı,
-Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider
tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif
tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli malî planın en geç Eylül
ayının on beşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacağı ve Resmî
Gazetede yayımlanacağı,
-Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama
sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberinin Maliye
Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin ise Kalkınma
Bakanlığınca hazırlanarak en geç Eylül ayının on beşine kadar Resmî Gazetede yayımlanacağı,
-Kamu idarelerinin, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar
çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlayacakları ve yetkilileri
tarafından imzalanmış olarak en geç Eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderecekleri
ve kamu idarelerinin yatırım tekliflerini değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Kalkınma
Bakanlığına verecekleri hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede; 2018-2020 dönemi bütçe hazırlık çalışmaları kapsamında bütçe
hazırlıkları yapılarak akademik ve idari birimlerin bütçe tekliflerini belirlemeleri
gerekmektedir. Bu amaçla, bütçe teklifleri hazırlanırken 2018-2020 Dönemi Bütçe Rehberi
henüz yayımlanmadığından 2017-2019 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi dikkate
alınacaktır.
Analitik bütçe sınıflandırmasına göre bütçe tekliflerinin hazırlanmasında; 2018-2020
dönemi bütçe tekliflerinde 1.000 TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmayacaktır.
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Ülkemiz ve Üniversitemizin bütçe kaynaklarının sınırlı olduğu dikkate alınarak hizmet
ödenekleri tespit edilirken gerçekçi bir tutum içinde olunması, hizmetin zorunlu kılmadığı
faaliyetler için kaynak ayrılmaması ve böylece israftan kaçınılarak önem ve önceliği bulunmayan
alanlara kaynak tahsis edilmemesi gerekmektedir. Birimler mevcut tertiplerdeki ödeneklerini
gözden geçirerek, her tertipteki ödeneğin mutlaka artması gerektiği yaklaşımını terk ederek
ödenek tekliflerini 2017 yılı bütçe rakamları dikkate alınarak gider tekliflerini hazırlayacaklardır.
Bütçe teklifleri hazırlanırken bütçe gider fişlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurularak, belirtilen ilke ve standartlar ile kodlama sistemine uyulacaktır. Ekonomik
sınıflandırma ayrıntı kodu bazında hazırlanan bütçe fişlerinin gerekçelerinde genel ifadeler
yerine, hesaplamalara dayanan detaylı bilgilere yer verilecektir. Bu zorunluluğa uymadığı tespit
edilen bütçe teklifleri, noksanlıkları giderildikten sonra değerlendirmeye alınacaktır.
Hazırlanacak hizmet gerekçelerinde birimler kendilerine tahsis edilen ödenek toplamı ile
neleri gerçekleştirdiklerini ve teklif ettikleri ödeneklerle neleri yapmayı planladıklarını
belirtecekler, ulaşılması planlanan hedefleri ortaya koyacaklardır.
Bu kapsamda, tüm akademik ve idari birimlerin gerçekleştirme görevlilerinin
12.06.2017 Pazartesi günü saat 14.00’de Rektörlük Toplantı Salonunda Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Birimi tarafından düzenlenecek 2018-2020
Bütçe Hazırlık Süreci Konulu Toplantıya katılımlarının sağlanması, bununla birlikte Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı’nın web sitesinde yayınlanan bütçe gider fişleri ile ilgili diğer
formların düzenlenerek elektronik ortamda ve yazılı olarak 19.06.2017 Pazartesi günü mesai
saati bitimine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
Prof. Dr. Galip AKHAN
Rektör

Not: 2018-2020 Bütçe Hazırlama Rehberi Yayımlandığında farklı bir durum olursa revizyon
talebinde bulunulacaktır.
DAĞITIM :
Tüm Harcama Birimleri

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi Bilgi İçin İrtibat: Melek KELEŞ
35620 Çiğli/İzmir - TÜRKİYE
Tel: +90(232) 329 35 35 – Faks: +90(232) 386 08 88
e-posta: melek.keles@ikc.edu.tr
İnternet adresi: www.ikc.edu.tr
Dok.No:
Yayıngeregince
Tarihi:Galip
06.08.2014
Rev.No/Tarihi:
00/..imza ile imzalanmistir.
Sayfa 2
1700039274 numarali
belge,FR/65/38
5070 sayili Elektronik Imza Kanunununİlk
5. maddesi
Akhan tarafindan07.06.2017 tarihinde
güvenli elektronik

Belge Dogrulamak Için: http://ubs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index adresinden T3DMUTC kodu girerek belgeyi dogrulayabilirsiniz.

/2

