
 

 

 

2013 MALİ YILI  

 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE 

BAŞKANLIĞI  

 

FAALİYET RAPORU 

 
 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

İÇİNDEKİLER 

 GENEL BİLGİLER  

A. Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamız 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar  

C. İdareye İlişkin Bilgiler  

1- Fiziksel Yapı 

2- Organizasyon Şeması 

3- Sunulan Hizmetler  

 

 AMAÇ ve HEDEFLER  

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 

B. Temel Politikalar ve Öncelikler  

 

 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER  

A. Mali Bilgiler  

1- Bütçe Uygulama Sonuçları 

B. Performans Bilgileri 

 

 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A- Üstünlükler 

B- Zayıflıklar 

C- Değerlendirme 

 

 ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 GENEL BİLGİLER 

 A- MİSYON, VİZYON VE KALİTE POLİTKAMIZ 

  Misyonumuz; 

Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleri ile görev alanımızdaki hizmet ve 

faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal 

düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanarak, idari hizmetlerin 

sağlıklı ve aksamadan sürdürülmesini sağlamak üzere ihtiyaç duyulan makine ve malzemeleri 

satın almak, güvenlik, temizlik, ulaşım, baskı hizmetlerini yürüterek iç ve dış paydaşlarımıza 

kesintisiz destek sunmaktır. 

Vizyonumuz; 

Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına 

yansıtan, uzman, yaratıcı, yenilikçi personeliyle temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde, 

her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön plânda tutarak, gerek mali işlemlerde ve gerekse 

idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu gerçekçiliği ve 

katılımcılığı adil ve ilkeli olarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde herkesin çalışmak istediği, 

diğer Üniversiteler içinde örnek alınan lider bir İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı olmak. 

 

Kalite Politikamız;  

Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla motivasyonu artırmak ve performansı 

yükseltmek, iletişim teknolojilerini kullanarak daha hızlı hizmet sunmak, istenen hedefleri 

gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanmak, hizmetten yararlananların 

memnuniyetini ölçerek, memnuniyetlerin yükseltilmesini sağlamak, Kalite Yönetim 

Sisteminin şartlarına uyarak, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmeyi sürdürmektir.    

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Harcama Yetkilisi 

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 31.maddede tanımlanan 

harcama yetkisi kapsamında, Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında bütçe 

ilke ve esasları kanun, tüüzk, yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olduğunda ödeneklerin 

etkili, ekonomik ve verimli kullanıldığında kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer 

işlemlerin tüm denetim kuurmlarına ve üst yöneticilerine karşı sorumluluğu olan yetkilidir.  

 

Gerçekleştirme Görevlisi 
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5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 33.maddede tanımlandığı 

üzere harcama yetkilisi tarafından giderlerin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapan kişi olarak 

tanımlanmıştır. 

Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya 

hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemelerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için 

gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme Görevlileri bu Kanun 

çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludur.  

 

Görev ve Sorumluluklar 

 

 Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için mevcut 

ödenekler dâhilinde, mal ve hizmetlerin en kısa zamanda, kaliteli, nitelikli ve uygun 

fiyatla satın alınması ve ihtiyaç sahiplerine sunulması. 

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. maddesinde düzenlediği üzere, 

Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda Başkanlığımıza tahsis edilen bütçe 

kalemlerinden karşılanması uygun görülenlerin ihale, alım, kiralama vb. destek 

hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması. 

 Üniversitenin temizlik, servis ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması, yürütülmesi ve 

koordinasyonu. 

 Üniversitemiz personellerine ait özlük ve maaş işlemlerinin yürütülmesi, takip ve 

yazışmalarının yapılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
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1. FİZİKSEL YAPI 

 

 

 

Sıra 

No: 

 

 

Araç İşletme Biriminin 

Kullanımında olan Araçlar 

 

Fiziki kaynakların kullanımında 

izlenen politikalar 

 

Fiziki Kaynakların 

Durumu 

 
1 

Binek Oto 

(9 adet) 
Ekonomik, etkin ve verimli 

kullanıma özen gösterilmesi 
 

Aktif Kullanımda 

 
2 

Minibüs 
(2 adet) 

Ekonomik, etkin ve verimli 
kullanıma özen gösterilmesi 

 
Aktif Kullanımda 

 
3 

Midibüs 
(2 adet) 

Ekonomik, etkin ve verimli 
kullanıma özen gösterilmesi 

 
Aktif Kullanımda 

 
4 

Otobüs  
(1 adet servis otobüsü, 1 adet 

şehirlerarası otobüs) 

Ekonomik, etkin ve verimli 
kullanıma özen gösterilmesi 

 
Aktif Kullanımda 

 
5 

Kamyonet 
(2 adet) 

Ekonomik, etkin ve verimli 
kullanıma özen gösterilmesi 

 
Aktif Kullanımda 

 

2.  ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

Sıra 

no: 

 

Harcama Biriminin 

Kullanımında olanlar 

 

Fiziki kaynakların kullanımında izlenen 

politikalar 

 

Fiziki Kaynakların 

Durumu 

 
1 

 
Hizmet Binası 

(6 Büro) 

 
Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen 

gösterilmesi 

 
Aktif Kullanımda 

 
2 

 
Telefon 

(14 Adet) 

 
Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen 

gösterilmesi 

 
Aktif Kullanımda 

 
3 

 
Faks  

(3 Adet) 

 
Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen 

gösterilmesi 

 
Aktif Kullanımda 

 
4 

 
Fotokopi 
(4 Adet) 

 
Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen 

gösterilmesi 

 
Aktif Kullanımda 

 
5 
 

 
Yazıcı 

(10 Adet) 

 
Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen 

gösterilmesi 

 
Aktif Kullanımda 

 
6 

 
Bilgisayar 

(27 Adet Bilgisayar) 
(24 Adet Masa Üstü, 
3 Adet Dizüstü Bil.) 

 
Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen 

gösterilmesi 

 
Aktif Kullanımda 
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3.  SUNULAN HİZMETLER 

 

Daire Başkanı 

Satınalma Şube 

Müdürlüğü 

 

İdari İşler Şube 

Müdürlüğü 

T.C.ORDU ÜNİVERSİTESİ  

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE 

BAŞKANLIĞI 

ORGANİZASYON ŞEMASI 

Tahakkuk Şube 

Müdürlüğü 

Daire Başkan 

Yardımcısı 
 

Sekreterya 

 

Maaş Mutemetliği 

 

Ön Mali Kontrol-

Ödeme Birimi 

 

Taşınır Kayıt 

Kontrol Birimi 

Güvenlik-

Temizlik İşleri 

 

Özlük ve Yazı 

İşleri 

 

İhale Birimi 

 

Doğrudan Temin 

Birimi 

 

Araç İşletme 

Birimi 

 

Sivil Savunma 

Uzmanlığı 
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     Başkanlığımız bünyesinde yürütülen hizmetler, İdari hizmetler, Tahakkuk ve Satın 

alma Şube Müdürlükleri ile Taşınır Kayıt Kontrol Birimi tarafından yürütülmektedir. Rektörlük 

ve bazı bağlı birimlerin yeteri kadar kalifiye eleman, teknik bilgi ve donanım vs. gibi 

eksikliklerden dolayı bu birimlerin ihtiyaçlarının temininde ve hizmetlerinin yürütülmesinde tüm 

mal ve hizmet alım işleri ile özlük ve maaş ödeme işlemleri Başkanlığımız birimlerince 

gerçekleştirilmektedir.  

 

 

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 Maaş Mutemetliği; 

 

 Rektörlük ve bağlı birimlerine ait Akademik ve idari personellerin maaş 

işlemlerinin yürütülmesi, 

 Akademik ve idari personele ait yurtiçi, yurtdışı ve sürekli görev yolluklarının 

ödenmesi, 

 Maaş ve Özlük işlemleri ile ilgili yazışmalar, 

 Emeklilik, doğum ödemesi vb. sosyal hak ödemesinin yapılması görevlerini 

yürütmektedir. 

 

 Ön Mali Kontrol - Ödeme Birimi; 

 

 Harcama öncesi, ilgili birimin talebi üzerine harcama yetkilisinin talimatıyla Ön 

Mali Kontrol birimince ödeneğin olup olmadığına ve Maliye Bakanlığınca 

yayınlanan ayrıntılı harcama programına uygun olup olmadığına bakılır,  

 Üniversitemiz temsil ağırlama ve Seminer katılım giderleri, 

 Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve data ödemeleri, 

 Akaryakıt avans ve ödemeleri, 

 Kurum içi idari yazışmaların yapılaması görevlerini yürütmektedir. 

 

 

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ 

 

 Başkanlığımızın harcama yetkisi alanında olan tüm tüketime yönelik sarf 

malzemeleri, dayanıklı tüketim malzemeleri ve makine teçhizatlarının         (satın 

alma, devri, hurda, bağış, hibe, vb.) taşınır kayıt işlemlerinin yapılması ve takibi. 

 Merkez ambar stoklarının takibi. 

 

 

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 

 

 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, ilgili mevzuat, emir ve talimatlar 

doğrultusunda Üniversitemiz hizmet binalarında sivil savunma, koruyucu 

güvenlik, topyekun savunma, seferberlik savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve 

işlemlerin birimlerden gelen bilgi akışı ve destek ile planlanması, hazırlanması, 

gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 

2013 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER 
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  Maaş Mutemetliği; 

 

 Rektörlük ve bağlı birimlerinde görev yapan Akademik ve İdari personelin maaş 

ödemeleri, 

 657 sayılı DMK gereğince geçici personel maaş ödemeleri, 

 Üniversitemiz personellerinin yurtiçi geçici ve sürekli görev yolluğu ödemeleri, 

 Üniversitemize ilk atama ile veya naklen ataması yapılan personellere ait SGK 

tescil işlemleri, 

 Fazla mesai ücretleri ve Arazi tazminatı ödemeleri, 

 Makam-Temsil-Görev Tazminatı ödemeleri ile SGK Kurum Karşılığı ödemeleri, 

 Doğum yardımı. Çocuk yardımı ve Vekâlet aylığı ödemeleri 

 Avukatlık Vekâlet Ücreti ödemeleri, 

 Doçentlik sınav jüri üyeliği ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 Ön Mali Kontrol - Ödeme Birimi; 

 

 Kurum içi idari yazışmaların yapılması, 

 Harcama öncesi bütçe ve mevzuat kontrollerinin yapılması, 

 Üniversitemiz temsil ağırlama ve Seminer katılım giderleri, 

 Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve data ödemeleri, 

 Akaryakıt avans ve ödemeleri, 

 Gazete ilan gideri ve kargo ödemeleri, 

 Kamu İhale Kurumu ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 Taşınır Kayıt-Kontrol Birimi; 

 

 Üniversitemiz personellerinin ihtiyaçları doğrultusunda dayanıklı ve tüketim 

malzemelerinin dağıtım işlemleri, 

 Alımı yapılan dayanıklı ve tüketim malzemelerinin kontrolleri yapılarak ambar 

giriş işlemleri, 

 Yılsonu kesin hesap işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 
 

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 Güvenlik İşleri; 
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 Üniversite kampus alanında 24 saat esasına göre güvenliğin sağlanması 

maksadıyla planlama yapmak ve planın uygulanmasını kontrol etmek, oluşan 

aksaklıkların giderilmesi yönünde tedbirler almak.  

 Güvenlik konularında ilgili makamlarla koordineyi sağlamak. 

 Üniversite ve bağlı birimlerini sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla 

işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak.  

 Üniversite birimlerinde, Güvenlik görevlileri ve mevcut kamera sistemi 

aracılığıyla gerekli görülen durumlarda giriş ve çıkışlarda Kimlik Kontrolü 

yapmak, yerleşkede şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, birime ait olan 

ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini 

engellemek. 

 Görev alanları içinde, işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Kolluk  

Kuvvetlerine bildirmek ve Kolluk Kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları 

yakalamak ve muhafaza etmek.  

 

 Temizlik İşleri; 

 
 Üniversitemiz kampusları, bina ve çevre temizlik hizmetlerini yürütmek. 

 Üniversitemiz Rektörlüğü birimlerinin evrak, posta, fotokopi ve çay ocağı 

hizmetlerini yürütmek. 

 
  Özlük ve Yazı İşleri; 

 
 Rektörlük ve bağlı birimlerde görev yapan personellerinin özlük dosyalarını 

hazırlamak. 

 Dosya arşivi oluşturmak. 

 Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak. 

 

 Araç İşletme Birimi; 

 

 Üniversite personelinin sabah ve akşam mesaiye geliş ve gidişlerini otobüslerle 

sağlamak. 

 Araçların bakım-onarımı ile ilgili işlemleri takip etmek ve muayene ve 

kabullerinin yapılmasını sağlamak.  

 Araçlar için alınan akaryakıt, yağ ve diğer malzemelerin muayene ve kabullerinin 

yapılmasını sağlamak.  

 Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin malzeme naklini sağlamak. 

 Üniversitemize bağlı bulunan, ilçelerdeki yüksekokullarda görev yapan okul 

müdürleri, akademik ve idari personelin görev yerlerine ulaşımını sağlamak. 

 

 

 

 

 

SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 İhale Birimi; 
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 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde; (03.2) Tüketime Yönelik Mal ve 

Malzeme Alımları, (03.5) Hizmet Alımları, (03.6) Temsil Ağırlama ve Tanıtma 

Giderleri ve (03.7) Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım Bakım ve Onarım 

Giderleri tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınmasını 

işlemlerini yürütmek.  

  Üniversitemiz Rektörlüğü sermaye giderlerinden; bağlı fakülte, enstitü ve  

yüksekokul ile idari birimlerinden gelen istekler doğrultusunda araç-gereç, cihaz, 

makine ve teçhizat satın alma işlemlerini gerçekleştirmek.  

 Üniversitemizin Kalorifer Yakıtı, Akaryakıt, Kırtasiye Malzemesi, Mobilya ve 

Tefrişat Malzemesi, Araç-Gereç, Cihaz, Makine, Teçhizat, Temizlik Hizmeti, 

Güvenlik Hizmeti, Çevre Düzenleme Hizmeti ve benzeri alımı ihalelerini 

gerçekleştirmek.  

 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde; ihale süreci 

tamamlanmış alımlara ilişkin sözleşme işlemlerini yürütmek. 

 İhale ilanının hazırlanması Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerde 

yayınlanmasının sağlanması. 

 İhale günü ihaleye teklif veren isteklilerin zarflarının alınması ve ihale 

tutanaklarının düzenlenmesi. 

 İhale Komisyonu Kararı doğrultusunda ihale sonucunun ilgililere bildirilmesi. 

 

 

 Doğrudan Temin Birimi; 

 

 Üniversitemizin mevcut bütçesindeki ödeneklerin 4734 Sayılı Kamu ihale 

Kanununun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit 

çerçevesinde mal, hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi. 

 Birimlerden gelen talep doğrultusunda piyasa fiyat araştırması yapılması. 

 Yapılan piyasa araştırması sonucu onay belgesinin düzenlenmesi. 

 Mal ve Malzeme ile Hizmet alımları işinin gerçekleştirilmesi ve muayene kabul 

işlemlerinin düzenlenmesi. 

 Üniversitemizdeki mevcut ve gerekli görülen demirbaş, makine ve teçhizatların 

yıllık onarım bakım sözleşmelerinin yapılması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER 

 

 

 İhale Birimi; 
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 2 adet kalorifer yakıt ihalesi yapılmıştır. (fuel oil alımı)  

 31 adet mal alım ihalesi yapılmıştır. (11 ihale iptal edilmiştir.) 

 4 adet hizmet alım ihalesi yapılmıştır. ( 1 ihale iptal edilmiştir.)  

 Temizlik hizmeti alımı için ilgili firmaya 3.541.830,51 TL ödeme yapılmıştır. 

 Güvenlik hizmeti alımı için ilgili firmaya 2.366.589.21 TL ödeme yapılmıştır. 

 

 Doğrudan Temin Birimi; 

 

 226 adet doğrudan temin alımı yapılmıştır. (157 adet 22/d ile, 69 adet Harcama 

Talimatı ile gerçekleştirilmiştir.) 

 DMO’dan rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için 17 adet 

satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 AMAÇ ve HEDEFLER  

 

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

Stratejik Amaç; 

 Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin 

performansını artırıcı önlemler almak. 

 Hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para, malzeme gibi mevcut 

kaynakların ekonomik ve etkin kullanılmasını sağlamak. 

Stratejik Hedefler; 

 Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, 

kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi. 

 Teknolojik donanımının sağlanması ve bilgi paylaşımının elektronik ortamda 

yapılarak bürokrasinin azaltılması. 

 İş akışının düzenlenmesi ve süreçlerin, elektronik ortamda yürütülebilir hale 

getirilerek zaman ve kırtasiye tasarrufu sağlanması. 

 Başkanlığımızda, elektrik, su, telefon gibi tasarruf yapmak. 

 

 

 

 

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

 Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet 

etmek, 



 

12 
 

 Kamunun ve Kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak, 

 Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak, 

 Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, 

 Kolektif ve dayanışmacı bir çalışma anlayışına sahip olmak. 

 

 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER  

A. MALİ BİLGİLER 

 Başkanlığımızın Bütçe taslağı bütçemizden pay alan Rektörlük ve bağlı birimlerin 

ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, 5018 sayılı Mali Yönetin ve Kontrol Kanunu 

kapsamında hazırlanmaktadır. Başkanlığımız kurumu adına temin ettiği kaynakları 

ihtiyaca göre yerinde karşılayarak harcama yetkilisi uhdesinde olan 2013 yılına ait bütçe 

gider gerçekleşmelerini aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yerine getirilmiştir. 

 Bu hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığımız her zaman kamunun ve 

Üniversitemizin menfaatini ön planda tutmuş kaynakların ihtiyaca göre yerinde 

kullanılmasına, açık, şeffaf ve rekabeti sağlayarak en iyisinin en uygun fiyata temin 

edilmesini sağlamış olup 2013 Mali Yılını da bu doğrultuda kapatmıştır. 

 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları; 

 İhale Birimi; 

 

Başkanlığımızın Üniversitemizin Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri 

programında yer alan proje ödeneklerinin Bütçe Uygulama Sonuçları ile ilgili tablo aşağıda 

sunulmuştur. 

 

 

Sıra 
No: 

İHALE TÜRÜ İHALE ADEDİ 
İHALE BEDELİ 

(KDV hariç) 

 1 Mal alımı 31 3.396.863,25 TL 

 2 Hizmet Alımı 4 5.908.419,72 TL 

 3 Yıkım İşi 1 144.550,00 TL 

 4 Kiralama 4 292.200,00 TL 

   TOPLAM 9.742.032,97 TL 

     

   
 11 adet mal alım ihalesi iptal edilmiştir. 

 1 adet hizmet alım ihalesi iptal edilmiştir. 

 Doğrudan Temin Birimi; 

 

 

*  4734 Sayılı KİK’in 22. maddesi (a,b,c,d) usulüyle 225 adet satın alma; 
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Sıra 
No: 

DOĞRUDAN TEMİNİN ADI MİKTARI TUTARI 

1 Gazete, Dergi ve Abonelikler 25 Adet 13.688,00 TL 

2 Akaryakıt 3 Adet 3.509,62 TL 

3 Araç Bakım - Onarım 22 Adet 24.848,43 TL 

4 D.M.O Mal Alımı 13 Adet 1.835.948,25 TL 

5 Gayrimenkul Bina Bakım ve Onarımı 1 Adet 1.062,75 TL 

6 Hizmet Alımı 36 Adet 212.062,72 TL 

7 Mal Alımı 69 Adet 683.935,33 TL 

8 Sarf Malzeme Alımı 37 Adet 212.040,44 TL 

9 Sigorta 16 Adet 11.902,70 TL 

10 Yakıt Alımı 3 Adet 18.510,66 TL 

  GENEL TOPLAM 225 Adet 3.017.508,90 TL 

 

 

 

 Bütçe Gelirleri; 

 

 

 

 

 Ön mali Kontrol - Ödeme Birimi; 

 

KİRA GELİRİ SÖZLEŞME TARİHİ YILLIK KİRA BEDELİ 

Banka Şube Yeri Kiralama (Ziraat 
Bankası) 

 
10.12.2012 

 
9.000,00 TL 

Banka Şube Yeri Kiralama (Ziraat 
Bankası) 

 
06.03.2013 

 
8.700,00 TL 

Banka Şube Yeri Kiralama (Ziraat 
Bankası ATM) 

 
18.06.2012 

 
6.000,00 TL 

Banka Şube Yeri Kiralama (Garanti 
Bankası) 

 
27.08.2013 

 
8.400,00 TL 

Ptt Posta Hizmeti Yeri Kiralama  
17.05.2012 

 
6.000,00 TL 

Kopyalama Merkezi Yeri Kiralama  
03.10.2013 

 
8.850.00 TL 

Pastane/ Kafeterya Yeri Kiralama  
11.04.2013 

 
19.253,60 TL 
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KONU ÖDEME EMRİ 

SAYISI 

MİKTAR (TL) 

 

 

Elektrik Ödemeleri 

 

20 

 

385.100,89 

 

Su Ödemeleri 

 

13 

 

29.161,84 

 

Doğalgaz Abonelik 

Bedeli 

 

1 

 

281.935,49 

 

Kargo Ödemeleri 

 

15 

 

5.965,63 

 

Akaryakıt Alımı 

 

20 

 

148.848,32 

 

Gazete İlan Gideri 

 

49 

 

111.935,17 

 

Telefon Ödemeleri 

 

49 

 

36.230,17 

 

Avanslar 

 

80 

 

73.020,01 

 

Diğer Ödemeler 

 

357 

 

12.006.570,35 

Temsil Ağırlama 

Giderleri 

 

18 

 

24.916.10 

 

TOPLAM 

 

622 

 

13.103.653,97 

 

 Taşınır Kayıt - Kontrol Birimi; 

 

 

TAŞINIR 

KODU 

GİRİŞ 

MİKTARI 

TUTARI 

 (TL) 

ÇIKIŞ 

MİKTARI 

TUTARI 

(TL) 

 

150 

 

348583,88 

 

904.002,16 

 

456267,88 

 

1.020.418,05 

 

253 

 

187 

 

1.103.759,30 

 

189 

 

2.356.964,07 

 

254 

 

3 

 

198.431,09 

 

2 

 

121.480,78 

 

255 

 

3687 

 

2.809.589,41 

 

3095 

 

1.869.457,49 

 

TOPLAM 

 

352460,88 

 

5.015.778,96 

 

459553,88 

 

5.368.320,39 

 

 

 

 

 

 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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A. ÜSTÜNLÜKLER  

 

 Tecrübeli, dinamik, nitelikli, istekli, yeniliğe açık, kaliteli, rekabetçi ve takım 

ruhu içersinde çalışan kadroya sahip olmak,  

 Başkanlığımız ve birimlerinin hiyerarşik bir yapı içerinde çalışması, 

 Personelin şikâyet ve sorunlarını yöneticilere rahat ulaştırabilmesi, 

 Başkanlığa bağlı birimlerin bir arada olması, 

 Yeniden yapılanma, stratejik planlama, performans ve kalite yönetimi 

konularındaki isteklilik, 

 Üniversitemizce elde edilen kira gelirlerinden, ödenek ihtiyacı bulunan diğer 

kalemlere aktarma yapılarak mal ve hizmetin devamının sağlanması. 

 

 

B. ZAYIFLIKLAR 

 

 Mevzuatın yoğun ve değişken olması, 

 Hizmet içi eğitim eksikliği, 

 Personel performansının değerlendirilememesi, 

 Başkanlığımıza ait arşiv ve Taşınır deposunun fiziki yetersizliği, 

 Yabancı dil bilen personel eksikliği, 

 Personel yetersizliği sebebiyle her bir çalışanımızın çok çeşitli ve birbiriyle 

bağlantısız konularda yetkinleşmek zorunda olması. 

 

 

                  C. DEĞERLENDİRME 

 Başkanlığımız, kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri yasalara uygun ve 

eksiksiz bir şekilde yerine getiren, teknolojik imkânlarla donanmış ve bu 

gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı, 

yenilikçi ve katılımcı elemanlarının vereceği hizmet ile örnek gösterilen bir 

Başkanlık olmayı hedeflemektedir.  

 Bu kapsamda, üstün yönlerimizin geliştirilmesi ve zayıf yönlerimizin 

iyileştirilmesi Başkanlığımız tarafından üretilen hizmet kalitesini, hizmet alan ve 

çalışan memnuniyetini olumlu yönde etkileyecek ve Başkanlığımızın hedeflerine 

ulaşmasına katkı sağlayacaktır.  

 

 ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

Dairemiz birimlerinin daha iyi çalıştırılması amacıyla Üniversite bütçelerinin 

merkezileştirilerek toplu halde kullanılmasının sağlanması, alımların Başkanlığımız 

bünyesine bırakılarak personelin birikim ve vizyonundan daha verimli yararlanılması,  

Başkanlığa verilen fiziki koşullar ve eğitim odaklı imkânların arttırılması, 

Üniversitemizin satın alma ve tahakkuklarının daha verimli yapılabilmesi amacıyla yer 

verdiğimiz önerilerimiz arasındadır. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI  

  

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;  

 

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

raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 

yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde 

süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

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

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara 

dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Ordu, …/…/2014)  

  

  

  

     Kürşat TAŞTAN  

  İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


