
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 06100 Sıhhiye/ANKARA
Telefon:(0 312) 305 10 09 Faks:(0 312) 305 40 40 E-posta:sgdb@hacettepe.edu.tr

T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

.

Sayı : 88161782-841.01
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2019-2021 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanlığı yazısı henüz yayınlanmamıştır.
Ancak, bütçe hazırlık çalışmalarının zamanında bitirilebilmesi amacıyla, birimlerin bütçe fişlerini ve
doldurulması gereken formları düzenlemesi gerekmektedir.

Ülkemiz bütçe kaynaklarının sınırlı olduğu göz önünde bulundurularak 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. Birimlerce 2019-2020 yılları bütçe tekliflerinin hazırlanmasında 2018 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanununda bu yıllar için öngörülen tutarlar, 2021 yılında ise 2020 yılı için öngörülen tutarlar
dikkate alınmak suretiyle bütçe teklifi yapılacaktır.

Ancak, birimlerin gider bütçe fişlerinde detay açıklamalarına yer verdiği tavan aşan ödenek talepleri
(2019 yılı bütçe teklif ödeneklerini) form 25/1-2 birim ve ekonomik kod bazlı olarak doldurulacaktır.

Bütçe teklifleri hazırlanırken tüm formlar 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.

2019-2021 dönemi bütçe teklifleri; Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Bütçe Hazırlama
Rehberi, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan esaslara göre
hazırlanacağından, yayınlandığında bütçe teklif rakamlarının buna uygun olarak düzenlenebilmesi için
ödenek teklifleriniz Başkanlığımızca tekrar istenebilecektir.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://belgedogrulama.hacettepe.edu.tr adresinden 49c436e4-4419-4b38-b0e8-fa2de4ea75d7 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Bütçe fişleri ve diğer formlar Başkanlığımız web sayfasından temin edilerek 1 asıl (cd ile beraber)
olarak en geç 22.06.2018 tarihine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na iletilmesini önemle rica
ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN

Rektör

Dağıtım:
Daire Başkanlıkları
Enstitüler
Fakülteler
Meslek Yüksekokulları
Yüksekokullar
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Bap)
Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü
Türkiye Doping Kontrol Merkezi

NOT: Örnek bütçe fişlerini ve ilgili formları www.sgdb.hacettepe.edu.tr
web sayfasında bulabilirsiniz.
Bütün bütçe fişleri ve formlar excel formatında hazırlanacaktır
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