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2018-2020 Dönemi Bütçe hazırlık çalışmalarının zamanında bitirilebilmesi amacıyla; gerçek  ihtiyaçlara
göre   belirlenen  ödenek  teklifleri  ile  bu  tekliflere  ilişkin  harcama  ve  açıklamaları  içeren  gider  bütçe
fişlerinin   ve  formların  hazırlanması  ile   ilgili  çalışmalar  ilgi yazı  ile  harcama  birimlerimizde  
başlatılmıştır.
 
Merkezi  Yönetim  Bütçe  Kanun  Tasarısının  hazırlık  çalışmalarını  yönlendirmek  üzere  yayımlanması
gereken  “2018-2020 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi  Taslağı ve  2018-2020 Dönemi Orta Vadeli
Program, Orta Vadeli Mali Plan henüz yayınlanmamıştır.
 
2018-2020 Dönemi Birimlerin    Bütçe Tavan Rakamları  oluşturulmuştur.  Harcama  Birimlerimiz
2018-2020 Dönemi    Bütçe   Tavan  Rakamlarına  ilişkin  Tabloya      www.stg.yildiz.edu.tr   adresi
duyurular  bölümünden Y.T.Ü  2018-2020 Dönemi  Bütçe  Teklifleri  Hazırlık  Çalışmaları
Dosyasından  ulaşabilirler.
 
Harcama  birimleri bütçe hazırlık çalışmaları ile ilgili  http://php4.cc.yildiz.edu.tr/stgbutce  adresinden
“Analitik  Bütçe  Sınıflandırması”  modülünden  “2018 Yılı  Bütçesi  “  seçilerek,  “Kullanıcı  Adı  ve 
Şifresi”  girilip  “Bütçe  Teklif  Fişi  Girişi”  seçilerek  düzenlenen  gider  bütçe  fişlerinin  tekliflerine 
tavan rakamlarını  yazacaklardır.
 
 
Gider  Bütçe  fişlerinin  doldurulmasında  birim  tavan  rakamları  esas  alınacaktır.  Diğer  yandan
birim  tavan  rakamları  aşan  ihtiyaçlara  ilişkin  ilave  ödenek  teklifleri  bu  tekliflere  ilişkin
hesaplama  ve  açıklamalar  gider  bütçe  fişinde  yer  alan  bölümlerde  ayrıca  gösterilecek   ve  ilgili
tertiplerin  teklif rakamlarına ayrıca dahil edilmeyecektir. Tavan rakamlarını  aşan ilave ödenek
ihtiyaçları  25 no’lu formda ayrıca düzenlenecektir.
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Maliye  Bakanlığınca  2018-2020 Mali  Yılı Tavan  Rakamları  Tekliflerinde  yapılacak değişiklikler
harcama birimlerine ayrıca  yansıtılacaktır.
 
Harcama  Birimlerimiz; 2018-2020 Dönemi  Bütçe  Tavan  Rakamları  Tablosunu  ve
Formları 16.06.2017 tarihine kadar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına EBYS üzerinden yazı ile ve
mail  yoluyla  gdurmaz@yildiz.edu.tr adresine  Excell  formatında  gönderilmesi  hususunda  gerekli
hassasiyetin gösterilmesini  önemle   rica ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Bahri ŞAHİN

Rektör

Eki:2018-2020 DÖNEMİ BÜTÇE TAVAN TEKLİFLERİ TABLOSU .pdf (Elektronik Ek)

DAĞITIM :

Gereği
GENEL SEKRETERLİK

EĞİTİM FAKÜLTESİ

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

   İNŞAAT FAKÜLTESİ

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

   MAKİNE FAKÜLTESİ

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
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YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEK YÜKSEKOKULU

MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MESLEK YÜKSEKOKULU

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

EĞİTİM ÖĞRETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ENFORMATİK BÖLÜMÜ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
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