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1. AMAÇ    : Bu prosedürün amacı, Üniversitenin mali ve finansal yapısının etkin  

bir şekilde yönetim ve denetiminin sağlanması amacıyla; bütçe gelir gider raporları ve diğer mali raporların 

zamanında, şeffaf ve doğru olarak hazırlanması, yatırımların planlanması amacıyla üst yönetime sunulması ve 

kalite politikalarına uygun bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamaktır.   

2. KAPSAM    : Bütçenin hazırlanarak MHY’ ne sunulması ve akabinde Rektör  

tarafından imzalanarak onaylanması sonucunda, hazırlanarak oluşturulmasından ve tüm muhasebe kayıtlarının 

bilgi sistemine girilmesi ile bütçenin gerçekleşmesine ve dönemler itibariyle de denetlenmesi ile ilgili olarak 

geçen tüm süreci kapsar. 

3. KISALTMALAR   :  

İGÜ  :İstanbul Gelişim Üniversitesi. 

RÜY  :Rektörlük Üst Yönetimi. (Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter 

Yardımcısı) 

MHY  : Mütevelli Heyeti. 

İMİDB  :İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. 

MİB  :Mali İşler Birimi. 

ÖHD  :Özel Hesap Dönemi. 

Hİ  :Halkla İlişkiler. 

PDB  :Personel Daire Başkanlığı. 

KDDB  :Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. 

İİSBF  :İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi. 

GSF  :Güzel Sanatlar Fakültesi. 

MMF  :Mühendislik Mimarlık Fakültesi.   

4. TANIMLAR   : - 

5. SORUMLULAR   : Bu prosedürün yönetimi, uygulanması ve sonuçların takibinden RÜY  

ve MHY sorumludur. 
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6. FAALİYET AKIŞI   : 

6.1. BÜTÇE HAZIRLAMA  : Bütçe hazırlama, İMİDB öncülüğünde bütçe hazırlıklarının yapıldığı 

dönem, bütçenin üniversite birim ve departmanları ile görüşüldüğü ve MHY ile RÜY tarafından görüşüldüğü 

dönem olarak üç dönemde incelenmektedir.  

6.1.1. Bütçe Ön Hazırlık Aşaması: İGÜ’ nin hesap dönemi 01.09.20XX – 31.08.20XX şeklinde olup özel  

hesap dönemine tabidir. Bütçe hazırlama çalışmaları ÖHD sonlarına doğru başlar, yaklaşık bir ay gibi bir sürede 

hazırlanarak yeni mali takvim başında tamamlanmaktadır. Hazırlık çalışmaları yapılırken geçmiş dönem 

bütçelerinin özellikle son üç yıllık artış ve azalışlarını gösteren trend analizleri yapılıp fahiş artış ve azalış 

kalemleri incelenerek bu artış ve azalışların nedeni ortaya konulmaktadır.  

Bunlara ilaveten İGÜ’ nin o yılki ekonomik durumu, ulusal ekonomideki genel konjonktür ve hükümetin ekonomi 

politikasını göz önüne alarak ilgili birim ve departmanların bütçelerini nasıl hazırlayacaklarını, hazırlarken neleri 

göz önüne alacaklarını açıklayan bir bütçe hazırlama rehberi hazırlanmaktadır. Bu rehber İGÜ’ nin tüm ilgili 

birim ve departmanlarına (Hİ, PDB, KDDB, İİSBF, GSF, MMF v.b.) yayınlanarak bütçe hazırlama süreci başlar. 

Böylece tüm ilgili birim ve departmanlar yeni dönem ihtiyaçları doğrultusunda kendi bütçesini oluşturur. İlgili 

birim ve departmanların bütçe hazırlığı için yaklaşık bir aylık süre tanınmaktadır ve hazırladıkları bütçe 

önerilerini İMİDB’ na göndermekle yükümlüdürler. 

6.1.2. Bütçe Hazırlama Rehberi : Bütçe hazırlama rehberi bütçe çağrısı ile başlar. Bütçe hazırlama 

rehberinde bir önceki yılın kısa bir değerlendirmesi ve yeni mali yıla ait tahmin ve hedeflere yer verilmektedir. 

Bütçe hazırlarken izlenecek yol ve dikkat edilecek hususlar ise yine bütçe hazırlama rehberinde izah edilir. 

Bütçe hazırlama rehberinde şu bilgiler bulunur; 

I-GENEL AÇIKLAMA 

II-BÜTÇE HAZIRLAMA ESASLARI 

PERSONEL BÜTÇESİ 

Personel Çalışanlarının Bütçelenmesi 

Çalışan Sayılarına Göre Personel Giderlerinin Bütçelenmesi ( PDB) 

Sosyal Yardım, Eğitim, Ek Ödenek Gibi Personel Giderlerinin Bütçelenmesi (PDB) 

GELİRLERİN BÜTÇELENMESİ 

Fakülteler Bazında Öğrenci Sayılarının Bütçelenmesi. 

Fakülteler Bazında Öğrenci Fiyat Bütçesi. 
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GİDERLERİN BÜTÇELENMESİ 

Gider Hesap Kalemlerinin Bütçelenmesi 

740 Hesaplar 

760 Hesaplar 

770 Hesaplar 

YATIRIM BÜTÇELERİ 

Sabit Kıymet Yatırım Bütçelerinin Düzenlenmesi. 

Kredi, Faiz ve Kur Farkı Tablolarının Düzenlenmesi. 

Ek BİLGİ 

Bütçe Kalemleri İle İlgili Olarak İhtiyaç Duyulan Ek Bilgilerin Sunulduğu Dipnotlar.  

6.1.3. Bütçe Hazırlık Çalışması :  Üniversitenin ilgili birim ve departmanlarının hazırlamış olduğu bütçe 

raporları İMİDB ‘ca kontrol edilip gerekli teknik finansal inceleme süzgecinden geçirildikten sonra 

konsolidasyona tabi tutulmaktadır. Konsolidasyonu gerçekleştirilen bütçe, görüşülmek üzere üniversite MHY ve 

RÜY’ ne sunularak görüşmelere başlanır. Görüşmeler neticesinde revize edilmesi gereken bütçeler İMİDB’ a 

geri gönderilir, Kabul edilen bütçeler için onay verilir.     

Bütçenin aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak takibi sağlanır. Pozitif ve/veya negatif gerçekleşmeler MHY ve 

RÜY’ ne nedenleriyle raporlanır. Özellikle dönem içinde kur, faiz ve diğer ekonomik göstergeler gibi etkenlerdeki 

aşırı değişiklikler nedeniyle MHY ve RÜY’ nin isteği ile revizyon yapılabilir.   

6.2.  BÜTÇE UYGULAMA  : Muhasebe ile ilgili kanun, mevzuat ve tebliğlerin devamlı değişim 

halinde olması nedeniyle yükseköğretim kurumları için yapılan işlerin, bu değişimlere uyması ve işlerin eksiksiz 

olarak yapılması için gerekli kanun ve mevzuatların sürekli takip edilmesi, incelenmesi ve uygulanması 

gerekmektedir. Bu sebeple mali iş ve işlemlerinin mevzuata göre düzenlenmesi ve uygulamaların izlenerek, 

raporlanması sağlanmaktadır. 

Üniversitenin Mali İşler Birimi Müdürü sorumluluğu altında, ilgili yayınlar takip edilerek Üniversitenin anlaşmalı 

olduğu Bağımsız Denetçi ve Hukuk Müşavirlerine danışılarak, muhasebe işlemleri mevcut kanun ve mevzuatlara 

uygun bir biçimde güncelleştirilir. Anlaşmalı Bağımsız Denetçi ve Müşavirlerin esas görevi, muhasebe 

kayıtlarının geçerli olan kanun, mevzuat ve tebliğlere uygun olarak yürütüldüğünü denetlemesidir. 

Mali İşler Birimi Yöneticileri, sözleşmeli bağımsız denetçi ve müşavirlerin sözleşmelerinin devamlılığından  ve 
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kendi biriminde çalışanların eğitim ve tecrübelerinin yeterliğinin sağlanmasından ve denetlenmesinden sorum-

ludur.  

Üniversitenin İMİDB’ nın, Mali İşler Birimi (MİB) nin,  şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkesince, kurumsal mali    

yapısının oluşturulması için yükseköğretim faaliyetlerine uygun bir biçimde oluşturulmuş hesap planı, maliyet 

muhasebe sistemi, belge akış düzeni, iyi bir bilgi işlem sistemi ile uygun muhasebe yazılımları ile etkili bir 

muhasebe, finans ve bütçeleme sistemi kurarak, hata ve düzensizliklerin önlenmesini sağlamaktır.  Muhasebe 

bilgilerinin üst yönetime yeterli ve doğru olarak ulaştırılmasına, sözleşme, kiralamalar ve tahakkuk işlemleri ile 

ilgili düzenlemeler, tüm muhasebe kayıt ve raporların kanun, mevzuat ve tebliğlere uygun olarak yürütülmesini 

ve kanunun gerekli kıldığı resmi beyannamelerin tam, doğru ve zamanında düzenlenerek, gerçekleştirilmesini 

sağlamaktır.  

6.2.1. Muhasebe ve Bilgi Sitemi : Üniversitenin tüm alış-satış faturaları, çek-senet, ödeme ve tahsilat 

işlemleri, sözleşmeler ve kiralamalar, mutabakatlar, bordro ve maaşlar, maliyet analizleri, stok ve demirbaş 

kayıt işlemleri, denetim, vergi, beyanname vb. yasal düzenlemeler ve raporlamaların yer aldığı işlevleri 

aşağıdaki şekilde yerine getirerek, üniversite muhasebesi kayıtlarının günlük olarak sağlıklı bir şekilde tutulması 

sağlanır. Üniversitenin gelir-giderlerinin kontrolünü yaparak, üniversitenin hak ve menfaatlerinin korunmasını 

sağlar. 

Bilgisayar sistemine gerekli bilgiler girilerek, otomatik olarak muhasebe fişlerinin oluşturulması, defterlerin 

yazdırılması, mizanların alınması, mali tabloların düzenlenmesi, ücret bordrolarının, muhtasar beyannamesinin, 

KDV beyannamesinin, sigorta bildirgelerinin düzenlenmesi sağlanır. Borç-alacak dökümü, stok giriş-çıkış 

miktarları ile mevcut stok miktarı hesaplanır. Stok değerlemesi, stok karlılık analizi yapılır. 

 Fatura İşlemleri: Muhasebeye iletilen faturalar için karşılıklı mutabakat yapılıp ilgili birimlerden onay 

alınarak, ödeme listesine alınması sağlanır. Faturalar muhasebe programına girilirken doğru hesaplara 

işlenmesine, gelmeyen faturaların takibi yapılarak, iptal edilecek faturaları en aza indirmeye çalışılır. 

 Sözleşmeler: Sözleşmeleri (kira ve diğer ilgili tüm sözleşmeler) inceleyerek indirimlerin ve diğer 

taahhütlerin maddi avantaj ve getirileri ile yapılıp yapılmadığını kontrol ederek ve takibini yaparak, 

resmi bildirimler ve uyarıların zamanında yapılması sağlanır. Sözleşme kapsamında yapılan tüm 

harcamaların doğru faturalandırılıp kayıtlara doğru alınmasını sağlar. 
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 Bordro ve Maaş İşlemleri: Personel maaş ve ücretleri ile sosyal yardımların tahakkuklarının ilgili 

mevzuata göre uygunluğunun incelenmesini yapar. Aylık personel kesinti listesinin, muhasebe 

sisteminden alınan raporlarla hazırlanarak, personel dosyalarının sistemde kapatılması sağlanır. 

 Stok ve Sabit Kıymet Kayıtları İşlemleri: Stoklarını sayarak, kayıt altına alır ve gözden geçirir. 

Stok giriş ve çıkışları takip edilir. Stok programı ile stok değerlemesi, stok kontrolü ve karlılık analizi 

yapılır. Satın Alma Departmanı ile gider bütçe mutabakatı yapılır. Sabit kıymet varlıkların kayıt altına 

alınması, takibi, vergisel değerlemelere tabi tutulmak suretiyle kayıtlarda reel değerler ile yer alması 

sağlanır.  

 Denetim, Vergi, Beyanname, vb. Yasal İşlemler: Üniversitenin mükellef ve sorumlu olduğu vergi, 

resim ve harçlar ile ilgili yasal ve özel kesintilerin mevzuata uygun şekilde yapılarak, ilgili yerlere 

ödenmesini sağlar. Kanunların gerekli kıldığı resmi beyannamelerin, vergilerin, vb. tam, doğru ve 

zamanında düzenlenmesi sağlanır. 

Mali tabloların zamanında ve doğru olarak hazırlanmasını sağlayarak, tüm muhasebe kayıt ve 

raporlarının kanun, mevzuat ve tebliğlere uygun olarak yürütülmesi için Bağımsız Denetim firması ve 

müşavirler ile sürekli görüşerek, denetimlerin zamanında yapılması sağlanır.  

Üniversitenin envanter ve bilanço çalışmalarının mevzuata göre yürütülmesini sağlayarak, bilanço, 

gelir-gider ve kesin hesabının hazırlanmasını sağlar.  

 Raporlama: Üniversite mali sonuçlarının; gelir-gider, kar-zarar, borç-alacak, bilanço, mizan, vb. 

MHY’ne, RÜY’ne, Maliye’ ye ve üniversite bağımsız denetim firmasına kontrol ederek, rapor edilmesi 

sağlanır. 

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR  : 

7.1. Bütçe Gelir Tablosu 

7.2. Bütçe Gider Tablosu 

7.3. Özet Bilanço 

7.4. Gelir Tablosu  
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7.5. Kur Değerleme Tablosu 

8. REFERANS DOKUMANLAR : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


