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Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı : 64666044-000
Konu : Tasarruf Tedbirleri

DAĞITIM

İlgi : a) 18.01.2007 tarihli ve 26407 sayılı Başbakanlık Genelgesi.

b)Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)’nın 25.01.2017

tarihli ve 74587075.010.99-922 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, 2018-2020 Dönemi Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Planda

belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu; cari

harcamaların kontrol altında tutulmasını ve tasarruf sağlanmasını esas alan bir anlayışla

hazırlanmıştır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve bütçe imkanlarının kısıtlı olması

nedeniyle en acil ihtiyaçtan başlayarak planlama yapılması gerekmektedir.

Cari harcamaların kontrol altına alınması, tasarruf bilincinin yerleşmesi ve

harcamalarda tasarrufun sağlanmasının etkili bir şekilde uygulanması amacıyla ilgi tasarruf

tedbirleri genelge ve yazıya dikkat çekmek üzere aşağıda belirtilen hususlarda tüm harcama

birimlerimizin gereken hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir.

1) Üniversitemize ait borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil Üniversitemize ait

gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü

değerler; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılacaktır. Kamu kaynaklarının israfına

sebebiyet veren uygulamalardan kaçınılacaktır.
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2) Kurumun eğitim - öğretimin kalitesine, akademik gelişimine katkısı olmayacak yurtiçi ve

yurtdışı geçici görevlendirmeler yapılmayacak, yapılacak görevlendirmelerde;

görevlendirmenin süresi ve personel sayısı, görevin yapılmasını temin edecek makul süre ve

sayıyla sınırlı tutulup, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerde azami tasarruf anlayışı esas

alınacaktır.

3) Eğitim, kurs, seminer, panel vb. faaliyetler personelin görev mahallinde düzenlenmek

suretiyle yolluk ödeneği ihtiyacı asgari seviyeye indirilecektir.

4) Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında alınan taşınırlar, sadece bir personelin değil

Üniversitemizde çalışan diğer personelinde kullanımına açılarak kamu kaynağının etkin

kullanımı sağlanacaktır. Proje yürütücüsüne daha önceden taşınır teslim belgesi ile verilen

taşınırlar, proje sonunda kişinin sorumluluğundan alınarak başka personele verilmesi, benzer

şekilde, diğer projelerde kullanılabilecek taşınır malların proje kapanışından sonra ortak

kullanıma sunulmasıyla kamu kaynaklarında verimlilik sağlanacaktır.

5) Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında bilimsel niteliği olmayan, Üniversitemize bir

katkısı sunmayan yurt içi veya yurt dışında kongre veya seminerlere görevlendirme

yapılmayacaktır. Yurt içi veya yurt dışında Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında

gidilecek seminerlerde belli bir limit getirilecektir. Seminere veya kongreye gidildiğinde

bütün giderler ödenmeyip sadece belirlenen bir limit dahilinde ödeme yapılacaktır.

6) Bilimsel Araştırma Projelerinde “çıktı” sı olmayan projelere harcama yapılmayacaktır.

Kamu kaynaklarının denetlenmesi amacıyla proje sonuçları etkin bir şekilde denetlenip

“çıktı” sı olmayan projelere harcama yapılmayacaktır.

7) Personelin kullanımına verilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına

devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması (emeklilik, istifa, naklen başka kuruma

geçme gibi) halinde söz konusu taşınırların ambara iade edilmesi zorunludur. Bu şekilde

teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmeyecektir.

8) Sosyal tesislerin işletme giderlerinin kendi gelirleriyle karşılanması zorunludur. Mevcut

tesislerin bakım ve onarımları için hiçbir şekilde ödenek talebinde bulunulmayacaktır.

9) Telefon, mobil telefon, uydu bağlantılı mobil telefon, faks ve benzeri haberleşme imkânları

için ödenek talep edilirken azami tasarruf anlayışıyla hareket edilecek, tasarruf genelgelerine

uygun olarak mevcut cihazların ekonomik kullanımı sağlanacaktır.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.ahievran.edu.tr adresinden 8ca9f2a9-f219-462c-aa6b-321e61cec087 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bağbaşı Yerleşkesi
40100-KIRŞEHİR
sgdbmuhasebe@ahievran.edu.tr Faks No:0 386 280 42 76
İnternet Adresi: www.ahievran.edu.tr

Bilgi İçin: Şenol BAYRAM
Unvan: Daire Başkan V.

0386 280 42 74

10) Temsil, ağırlama, tören, fuar, kongre ve benzeri faaliyet ve etkinlikler için katılım sayısı

asgari seviyede tutulmak suretiyle ödenek talep edilecek ve mali yıl içinde bu alandaki

uygulama tasarruf anlayışı içerisinde yürütülecektir.

11) Sadece zorunlu hallerde döşeme ve demirbaş alımı için ödenek talep edilecek ve

ihtiyacın zorunluluğu ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirilecektir.

12) Yayın alımlarında ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasında azami tasarruf anlayışı

içerisinde hareket edilecektir.

13) Üniversitemiz faaliyetlerinin tanıtımıyla ilgili ajanda, bloknot, çanta vb. malzemelerin

basım ve dağıtımı yapılmayacaktır. Baskı, tanıtım, tebrik, davetiye, reklam gibi işlemler için

elektronik iletişim ortamlarının değerlendirilecektir.

14) Birimlerce verilen hizmetlerin mümkün olduğunca elektronik ortamda yürütülmesi

sağlanacaktır.

15) Yapılacak iş ve işlemlerde, kamu kaynaklarının her türlü lüks ve israftan kaçınılacak

şekilde kullanılacaktır. Ayrıca yerli ürün kullanılmasına dikkat edilecektir.

16) Hizmet binalarının tefrişatında ve bu binaların elektrik, su, ısıtma ve soğutma ihtiyacının

karşılanmasında tasarrufa riayet edilecektir.

17) Birim yöneticilerinin, ellerindeki ekonomik, fiziki ve insan gücü kaynaklarını en rasyonel

şekilde kullanılması, birimlerde işgücü, zaman ve maddi açılardan savurganlığa meydan

verilmeyecek azami tasarrufa özen gösterilmesine dikkat edilecektir.

18) Kamuda gereksiz harcamaların önüne geçilmesi ve kaynakların en rasyonel şekilde

kullanılması amacıyla; her türlü israftan kaçınılacak, başta araç kullanımı olmak üzere;

telefon, elektrik, su, akaryakıt, demirbaş malzeme, sarf malzemesi, vb. giderlerin en aza

indirilmesi için gerekli özen gösterilecektir.

19) Tasarruf tedbirleri doğrultusunda bazı mal ve malzeme alımlarında toplu alım yöntemine

gidilmelidir. Bu kapsamda, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ihtiyaçlar bildirilmelidir.

20) Birimler de yolluk ödemeleri kapsamında gidilecek seminerlerde belli bir limit

getirilecektir. Seminere veya kongreye gidildiğinde bütün giderler ödenmeyip sadece

belirlenen bir limit dahilinde ödeme yapılacaktır.
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21) 2019 bütçesinde birimlere ayrılan ödenek kadar harcama yapılacak, birimler kendilerine

ayrılan ödenekten fazla harcama yapmayıp acil ve zorunlu olmadıkça ödenek talebinde

bulunmayacaktır.

22) Üniversitemiz birimleri tarafından birim ihtiyaçlarının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun

21 inci maddesinin (f) bendine göre yapılmasından ziyade rekabeti ön plana çıkaracağı

düşüncesiyle “açık ihale usulu” ile yapılmasının kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını

sağlayacaktır.

e-imzalıdır

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

Rektör
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