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Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan 

İç Kontrol Birim Sorumlusu  Şube Müdürü  İl Müdürü 

 

Yatırım Programı bütçe teklifi 

hazırlık çalışmalarının 

yapılması

Yatırım programı proje 
taleplerinin toplanması için ilçe 

ve şube müdürlüklerine yazı 
hazırlanması ve gönderilmesi

Taleplerin değerlendirilmesi ve 
Mali yıl yatırım programı bütçe 

teklifinin hazırlanması  ve 
bakanlığa gönderilmesi 

(Projelerle ilgili olarak her 
proje için yapılacak hizmetler 

ve karakteristikleri için 2 
nüsha,nakit talep formu 2 

nüsha,projenin ekonomik ikinci 
düzey nakit icmali 1 nüsha 

düzenlenir

Ödeneklerin dağıtımının 
yapılabilmesi için önceden 

gelen ,harcanan,ve bu yıl için 
talep edilen ödenekler için ilçe 
ve şube müdürlüklerine yazı 
hazırlanması ve gönderilmesi

İl Müdürlüğümüze tahsis 
edilen ödeneklerin ilçe 

müdürlüklerine dağıtımının 
yapılıp SGB.net sistemine 
girişinin yapılması yazı ile 

bakanlığa bildirilmesi

Bakanlıktan gelen o yıla ait 
ödenek listelerinin ilçe ve şube 
müdürlüklerine gönderilmesi

Yatırım programında yer alan 
projelerin izlenmesi ile ilgili 

yazının ilçe ve şube 
müdürlüklerine gönderilmesi

Bakanlık SGB’den yıl başında  

bütçe hazırlık çalışmaları  ile 

ilgili ödenek dağılımına ait 

yazının gelmesi 

Bakanlıktan önümüzdeki 

yatırım programı bütçe teklifi 

yazısının gelmesi

İlçe ve şube müdürlüklerinden 

Yatırım programı proje 

taleplerinin gelmesi

İlçe ve şube müdürlüklerinden 

önceden gelen ,harcanan,ve 

bu yıl için talep edilen 

ödenekler için yazı gelmesi

Bakanlıktan Yatırım programı 

bütçesine ait kesin ödenek 

listelerinin gelmesi

Bakanlıktan İl Planlama ve 

koordinasyon kurulundan 

yatırım programında yer alan 

projelerin izlenmesi ile ilgili 

yazının gelmesi

İlçe ve şube müdürlüklerinden 

projeler bazında yaptıkları 

harcama ve dağıtımlarla ilgili 

yazıların 3 ayda bir gelmesi

Yatırım Programı 

Bütçe teklifi

Ödenek listesi il icmali

İlçe ve Şube kesin 

ödenek listesi

Yatırım Programı İzleme 

Cetveli ve Dönem Raporunun 

Bakanlığa, 

Yatırımcı Kuruluş Dönem ve 

İzleme Raporunun İl Planlama 

ve Koordinasyon Kuruluna 

Gönderilmesi. Yatırım Programı 

İzleme Cetveli ve 

Dönem Raporu

Yatırımcı Kuruluş 

Dönem ve İzleme 

Raporu
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