
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü



PROGRAM BÜTÇE
 Performans esaslı bütçe sisteminin temel unsurları olarak stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları

öngörülmüş, sistem2008 yılından itibaren genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanmaya
başlanmıştır. Bu kapsamda kamu idarelerince üst politika belgelerinde belirlenen hedef ve öncelikler ile uyumlu
olarak beş yıllık stratejik planlar, stratejik planlar ile bütçeler arasında bağ kuran yıllık performans programları
hazırlanmakta, kamuoyu ile paylaşılmakta ve uygulama sonuçları her yıl faaliyet raporları ile açıklanmaktadır.
Böylece kamu kaynaklarının daha etkili kullanımı ile saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan, kamu
idarelerinde yönetsel sorumluluğa dayalı bir bütçeleme ve raporlama mekanizması oluşturulmaya çalışılmıştır.
Performans esaslı bütçe uygulamaları, kamu idarelerinde orta ve uzun vadeli planlama anlayışının geliştirilmesine,
performans yönetim kültürünün oluşturulmasına ve bu alanda kurumsal kapasitenin gelişimine katkıda bulunarak
kamu mali yönetim sistemimizde önemli kazanımlar elde edilmesini sağlamıştır.

 Diğer taraftan 2000’li yılların başından itibaren bütçeler uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen analitik
bütçe sınıflandırmasına göre hazırlanmaya başlanmıştır. Analitik bütçe sınıflandırmasına göre belirlenen mevcut
bütçe tertip yapısında idari teşkilatlanma, devlet fonksiyonları, finansman kaynağı ile girdi türleri gösterilmektedir.
Analitik bütçe sınıflandırması uluslararası standartlarda istatistik üretilmesine ve kıyaslamaya imkân sağlamakla
birlikte bu sınıflandırma bir bütçeleme sistemi değildir.

 5018 sayılı Kanunla getirilen performans esaslı bütçeleme uygulamalarıyla analitik bütçe sınıflandırması birlikte
değerlendirildiğinde; üst politika belgelerinde belirlenen amaç ve hedefler ile analitik bütçe sınıflandırmasına göre
hazırlanan bütçeler arasında yeterli düzeyde ilişki kurulamadığı, stratejik planlar ve performans programları
yoluyla üretilen performans bilgisinin bütçeleme ve karar alma süreçlerine dâhil edilemediği görülmektedir.
Kaynak tahsisi kararlarında çoğunlukla girdilere odaklanılması nedeniyle performans esaslı bütçeleme tam olarak
uygulanamamış, bütçe sistemi klasik bütçe yaklaşımına benzer özellikler göstermeye devam etmiştir.



 Bu çerçevede performans esaslı bütçe uygulamaları yoluyla elde edilen kazanımlardan da faydalanılarak mali yönetim

reformlarına devam edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda performans esaslı bütçelemenin daha etkin bir şekilde

uygulanması için performans bilgileri ile bütçede tahsis edilen kaynaklar arasında bağ kuran bir program bütçe

yaklaşımının geliştirilmesine karar verilmiştir.

 Program Bütçe yapısı ile birlikte bütçe; performans programı ile bütçe arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla
bütçelerin fonksiyonel esaslı değil, program esaslı olarak hazırlanması yani bütçedeki harcamaların programlara göre
sınıflandırılması şeklini almıştır.

 Hayata geçirilen bu yaklaşım doğrultusunda 2021 Yılı Bütçesi, ‘‘2021-2023 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi’’ ve yılı

bütçe kanunu doğrultusunda Program Bütçe yapısına uygun olarak hazırlanmıştır.

 Program Bütçe ile birlikte Analitik Bütçe Sınıflandırmasında kullanmış olduğumuz bütçe tertip yapısı ve harcamacı

birim kodları değişmiş, finans kodları ve ekonomik kodlar ise güncellenmiştir.

 Bu kodların yer aldığı tablo ve ‘‘2021-2023 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi’’ web sayfamıza

(https://strateji.sakarya.edu.tr/) yüklenmiştir.

https://strateji.sakarya.edu.tr/


ÖRNEK: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA GÖRE

KURUM

38.40

BİRİM 

09.04

FONKSİYON  

01.3.9.00

FİNANSMAN 

2

EKONOMİK

03.2

PROGAM BÜTÇE KOD YAPISINA GÖRE

PROGRAM 

98

ALT 
PROGRAM 

900

FAALİYET

9006

ALT 
FAALİYET

3199

KURUM

0440

BİRİM

0003

FİNANSMAN

2

EKONOMİK

03.02



ÖRNEK: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA GÖRE

KURUM

38.40

BİRİM 

04.43

FONKSİYON  

09.4.1.07

FİNANSMAN 

2

EKONOMİK

03.3

PROGAM BÜTÇE KOD YAPISINA GÖRE

PROGRAM 

62

ALT 
PROGRAM 

239

FAALİYET

759

ALT 
FAALİYET

3181

KURUM

0440

BİRİM

0019

FİNANSMAN

13*

EKONOMİK

03.03.10
**

*Finansman Kod-13: Yüksek Öğretim Öz Geliri (Örnekte İkinci Öğretim kod yapısı kullanılmıştır.)

**Ekonomik Kod-03.03.10:Program Bütçe yapısında Yolluklar 3 düzey olarak izlenecektir. (01.3-İşçiler/03.3-Yolluklar/03.4-Görev Giderleri özellikli

olarak üçüncü düzeyde izlenecektir.)



Program Bütçeye giriş için https://programbutce.sbb.gov.tr/Home/Index sekmesi kullanılacaktır. Bu sisteme mevcut e-

bütçe şifresi ile giriş yapılabilecektir.

https://programbutce.sbb.gov.tr/Home/Index


Aşağıda yer alan ekranda ok ile gösterilen alanlar doldurulduktan sonra durum göster sekmesinden Ödenek Durum Bilgisi

görülür.

1

2

3



Aşağıda yer alan ekranda kurum kısmına biriminizi seçerek yazdır sekmesinden Masraf Cetvelini görebilirsiniz. Sadece

biriminizi seçmeniz durumunda tüm ödeneklerinizi görürken, ok ile gösterilen alanları seçmeniz durumunda seçmiş olduğunuz

kodlardaki ödeneklerinizi görebilirsiniz.
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2
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İcmal İşlemleriniz için aşağıda yer alan ekrana giriş yaptıktan sonra birim ve yazdırmak istediğiniz icmal numarası ilgili alanla

yazılarak listelenir. Listelenen belge seçilerek icmal işlemleri sekmesinden,

1

2

3



İcmal numarasını yazıp, icmal yazdır diyerek Ödenek Gönderme Belgesi İcmali yazdırılır.



Yazdırılan İcmal Belgesi üzerinde gerekli alanlar doldurulduktan sonra iki nüsha halinde İç Kontrol Şube

Müdürlüğüne teslim edilir.



TEŞEKKÜRLER.


