
13. BİLGİ VE İLETİŞİM 

Başkanlığımız ayrıca bütçe ödenek teklif aşamasından harcama aşamasına kadar 

ve yıl içerisinde yapılan bütçe işlemleri (aktarma, ekleme, revize vb.) Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş e-bütçe sistemi, 

Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinde Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan say2000i sistemini harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren muhasebe 

birimimiz arasında  güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmasını 

hedefleyen ve say2000i sisteminin fonksiyonları ile birlikte Kamu Mali Yönetimine katkı 

sağlayan Harcama Yönetim Sistemi ve Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini, Kamu 

Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi kullanılmaktadır. 

 Daire Başkanlığımız, 4734 Kamu İhale Kanununun 21 ve 22’ nci maddelerindeki 

parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine 

bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu aşmaması, bu limitlerin kullanımını takip 

etmek amacıyla Limit takip programını kullanmaktadır.. 

 Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün kurumsal ağı üzerinden uygulama hizmeti alan 

Başkanlığımız, kurumsal ağdan çıkartılarak, güvenli sanal ağ ile internet üzerinden 

uygulamalara (say2000i) erişmesi için gerekli çalışmaları yaparak, say2000i siteminin 

ilgili modüllerini  Harcama birimlerimizin kullanabilmesi için gerekli çalışmaları 

yapmıştır. 

 Tübitak tarafından Üniversitemize aktarımı yapılan projelerle ilgili olarak, mali 

verilerin tutulduğu bütçe ve muhasebe işlemlerinin yapıldığı Tübitak Transfer Takip 

Sistemi, 

 Haftalık ve aylık nakit ihtiyaç taleplerinin girildiği Hazine Müsteşarlığı bilgi 

sistemi kullanılmaktadır. 

 Üniversitemiz mülkiyetinde ve kullanımındaki taşınmazların ‘’Kamu İdarelerinde 

Taşınmazların Kaydına İlişikin Yönetmelik’’ gereği yürütülmesi gereken işlemler ile söz 

konusu taşınmazlar üzerinde bulunup, kiraya verilen işletme ve lojmanların gelirlerinin 

takibinin yapılmasını sağlamak üzere “Taşınmaz- Kira Gelir Takip Sistemi” Bilgisayar 

yazılımı satın alınmıştır. 

 Üniversitemiz  2014-2018 Stratejik Planında yer alan göstergelerin takibi ve 

izlenmesi için sorumlu birimler bazında yapılan Stratejik Plan Bilgi Sistemi,  

 Strateji Geliştirme Birimlerine verilen görevlerin etkin bir şekilde yerine 

getirebilmesi ve uygulama sonuçlarının izlenmesi amacıyla Strateji Geliştirme Birimleri 

Yönetim Bilgi Sistemi (e-SGB) 

 Daire Başkanlığımızın tüm yazışmalarının ve takibinin yapıldığı Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi-EBYS 

 



 Daire  Başkanlığımızca hem Üniversitemiz hem de Diğer Kurumlar tarafından 

geliştirilen yazılımların kullanılması için veri giriş ve güncellemesi 

yetkilendirilmiş kişilerce kullanılması temin edilmiştir. 

 Daire Başkanlığımız personelinin "ktu" uzantılı e-posta adresleri ile iletişimin 

yaygınlaştırılmış, 

 

 Başkanlığımız web sorumluları ve @ktu.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta 

sorumluları belirlenip, Personel Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir. 

 

 


