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DAĞITIM YERLERİNE
 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 15. maddesi  hükmü  gereği  üç  yıllık  bir  dönemi
kapsayan çok yıllı bütçe sistemine geçilmiş ve konsolide bütçe sistemine son vermek suretiyle merkezi yönetim
bütçe uygulaması getirilmiştir.

 
 Merkezi  Yönetim  Bütçe  Kanun  Tasarısının  hazırlık  çalışmalarını  yönlendirmek  üzere  yayımlanması  gereken
 “2021-2023 Dönemi Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama
Rehberi” henüz yayınlanmamıştır.

 
Ancak, 2021-2023 dönemi  bütçe  hazırlık  çalışmalarının  zamanında  bitirilebilmesi  amacıyla;  2021-2023  yılı
tavan  rakamları  ile  birlikte   gerçek   ihtiyaçlarına  göre   belirledikleri  ödenek  teklifleri  ile  bu  tekliflere  ilişkin
harcama ve açıklamaları içeren gider bütçe fişlerinin ve formların eksiksiz düzenlenmesi  gerekmektedir.

 
Harcama birimleri bütçe hazırlık çalışmaları ile ilgili Veri Yönetim Sistemi http://vys.yildiz.edu.tr/ adresinde yer

alan  “Bütçe Hazırlık Formları” sekmesi  altında  "Tavan Teklifleri Tablosu", "Bütçe Hazırlık
Formları" ve "Gider Bütçe Fişleri"ne ulaşabileceklerdir.  İlgili  formlar, "Şablon"  sütunundan excel
formatında indirilebilmektedir. İndirilen formlar üzerinde gerekli girişler sağlandıktan sonra "Yüklenen
Form" sütununa eklenmesi gerekmektedir.  
 
Program Bütçe Sistemine  geçilmiş  olmasına  rağmen  henüz  usül  ve  esaslar  ile  ilgili  rehber
yayımlanmadığından  önceki  yıllarda  kullanılan  formlar  üzerinden  bütçe  teklif  çalışmaları  yapılmaya
devam edilecektir. 2021-2023 Bütçe Hazırlama Rehberi yayımlandıktan  sonra ayrıca  ilgili  birimlere
bilgilendirme yapılacaktır.
 
Bu  nedenle,  bütçe  hazırlık  çalışmalarının  sağlıklı  bir  şekilde  yürütülebilmesi  için ekli  listede  yer
alanlar Veri Yönetim Sisteminde giriş  yapma  yetkisine  sahip  olacaklardır. Buna
ilaveten bütçe çalışmalarında  görevlendirilecek  personelin,  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına
bildirilmesi ve 27.07.2020 tarihine kadar girişlerin tamamlanması ve bu sürecin sonuna
kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Şube  Müdürlüğü ile koordineli
çalışılması hususunda gereğini rica ederim.
 
                                                                                                                            
                                                                                                                              e-imzalıdır
                                                                                                                 Prof. Dr. Bahri ŞAHİN
                                                                                                                                Rektör
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ÖDENEK TEKLİFLERİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
 

· Kırtasiye,  büro  malzemesi,  döşeme,  büro  makineleri  ve  demirbaş  alımları  ile  ilgili  ödenek
tekliflerinde Devlet  Malzeme Ofisinin  geçerli olan satış fiyatları dikkate alınacaktır.

· Yurtdışı  Geçici  Görevlendirme  Yollukları  sınırlı  tutulacak  olup,  yollukların  hesaplamasında
Dolar: 6,50.- TL ve Euro: 7,50.- TL. olarak alınacaktır.

· Emekli olacağı tahmin edilen her bir personel için 2020 yılı  yurtiçi  sürekli  görev  yolluğu
tazminatı olarak 4969 sayılı Kanun 2. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1.
maddesine  eklenen  (D)  bendinde  6111  Sayılı  Kanun  118.  maddesi  ile  yapılan  değişiklikle;
emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, (13.558) gösterge rakamının memur aylık
katsayısı (0,146061) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar tazminat hesaplanacaktır.

· Nakil geleceği tahmin edilen personeller ile geçici görevlendirme yapılacağı tahmin edilen
personellerin yurtiçi geçici ve sürekli görev yolluklarının hesaplamalarında 2020 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki H - Cetveli ile İstanbul’dan Taşıma Taban
Ücretleri Listesindeki tutarlar dikkate alınarak hesaplanacak olup, bulunan rakama % 6,5
deflatör uygulanarak  2020 yılı    teklif  tutarı bulunacaktır.

· Ödenek tekliflerinde uygulanacak olan deflatör  oranları; 2020 %6,5 , 2021 Yılı için % 7,
2022 Yılı İçin % 7 alınacaktır. ( tahmini )

· Bütçe çalışmaları ile ilgili  bilgilere www.stg.yildiz.edu.tr adresinde  duyurular
bölümünden ulaşabilirsiniz.

· Giriş Yapma Yetkisine Sahip Olanlara İlişkin Liste

 Birim Giriş Yetkisine Sahip Olanlar

 Fakülteler  Dekanlar ve Fakülte Sekreterleri

 Enstitüler  Enstitü Müdürleri ve Enstitü Sekreterleri

 Daire Başkanlıkları  Daire Başkanları

 Koordinatörlükler  Koordinatörler

 Yüksekokullar  Yüksekokul Müdürleri ve Yüksekokul Sekreterleri
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Listeye İlave Olarak Bütçe Çalışmalarında Görevlendirilmesi Talep Edilen Personelin;
 
Birimi                                              :
Adı Soyadı                                      :
Görevi                                             :
Elektronik Posta Adresi                  :             
İrtibat telefonu                                 :
 
Bütçe Çalışmalarında Birimlerin Kullanacakları Sistem:
 
Sistemin Adresi                     :  http://vys.yildiz.edu.tr/    
"Bütçe Hazırlık Formları" Sekmesi            
 
 
Bütçe Performans Şube Müdürlüğü Personeli Elektronik Posta Adresleri

 
Can TAŞKIN                         :  ctaskin@yildiz.edu.tr
Emrah Şükrü YANARDAĞ  :  yanardag@yildiz.edu.tr
 
 
 
 

 

DAĞITIM :

Gereği: Bilgi:
EĞİTİM FAKÜLTESİ    REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM)

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI

İNŞAAT FAKÜLTESİ GENEL SEKRETERLİK

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNE FAKÜLTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

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

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ENFORMATİK BÖLÜMÜ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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