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BÜTÇE İŞLEMLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME
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TANIMLAR

 BÜTÇE: Bütçe; işletmelerin belirli bir dönemdeki gelir

ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin
hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe
konulan belgedir. Devlet harcamaları ile gelirlerini
ayrıntılı biçimde gösteren, belli bir dönem için
harcamaların yapılmasına ve gelirlerin toplanmasına
izin veren hukuksal bir belgedir.

BÜTÇE NE DEĞİLDİR

 Bütçe imkanların üstünde yaşamak için tabağımıza

her yemekten bir parça koyalım demek değildir.
 Bütçe vakit geçirmek, dostlar alışverişte görsün, “

maksat katılım olsun” diyerek yapılacak bir faaliyet
değildir.
 Bütçe geniş alanda dar paslaşmalar yapmak değildir.

BÜTÇE NEDEN HAZIRLANIR

 Kamusal ihtiyaçlar, kişilerin tek başlarına karşılayamadıkları ancak

karşılanması zorunlu olan ihtiyaçlardır. Kamusal ihtiyaçlar olarak
belirlenen ihtiyaçlar, ancak devlet ve diğer kamu kuruluşlarınca yerine
getirilir. Devletin bu hizmetleri yerine getirebilmesi için birtakım
harcamalar yapması (kamu giderleri) ve gelir toplaması (kamu gelirleri)
gerekmektedir. Devlet, bu hizmetleri yaparken hangi ihtiyaçlar için ne
kadar harcama yapacağını, harcamanın hangi gelir kaynaklarıyla
sağlanacağını ve bunların yaratacağı olumlu ve olumsuz sonuçları
bilmek zorundadır.

 Yapılan giderlerin ve sağlanan gelirlerin birbirine denk olması gerekir.

Bu dengeyi sağlayan araç bütçedir. Devlet bütçesi mali, sosyal
ekonomik ve politik özellik taşımaktadır ve yürütme organının belli bir
dönemdeki faaliyet programını oluşturur.

 Ülkemiz bütçesinde, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği

uygulamalarıyla uyumlu bir kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi
kurulması yönünde önemli bir adım teşkil eden 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, 2006 yılından itibaren ilk defa
çok yıllı bütçeleme anlayışına geçilmiştir.

BÜTÇENİN ÖZELLİKLERİ

 Bütçe, belli bir döneme ait yapılacak giderleri ve

elde edilecek gelirleri tahmini olarak gösterir: Bu
dönem, mali yıl olarak adlandırılan dönemdir. Bütçe,
henüz gerçekleşmemiş olan, tahmini rakamları
gösteren bir mali plandır. Bütçe ekonomik, mali, siyasi
ve hukuki sonuçlar yaratır. Bütçenin dikkatli
kullanılması ile millî gelir, gelir dağılımı, ekonomik
kalkınma, ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesi
vb. üzerinde olumlu etkiler görülür.

 Bütçe, kamusal harcamaları ve kamusal gelirleri

gösterir: Bütçede sadece kamu ekonomisince yerine
getirilecek kamusal gider ve kamusal gelirler yer alır.
Özel ekonomideki işletmelerin gider ve gelirlerini
içermez. Bu anlamda bütçe ile kalkınma planlarını
birbirine karıştırmamak gerekir. Kalkınma planlarında
hem kamu hem de özel ekonomilerin harcama-gelir
ilişkileri bir arada yer alırken bütçe de sadece kamusal
harcama ve kamusal gelirler yer almaktadır.

 Bütçede önce giderler tespit edilir: Devlet

bütçesinde önce giderler tespit edilerek zorunlu
ihtiyaçların karşılanması esas alınır. Giderler tespit
edildikten sonra bunlara uygun gelir sağlanmaya
çalışılır. Eğer giderleri karşılayacak kadar gelir
sağlanamazsa bütçe açığı oluşur.
 Bütçe bir kanundur: Bütçe kanununda yer almayan
hiçbir gider ya da gelir kamu kuruluşlarınca
gerçekleştirilemez. Bütçe, yürütme organı tarafından
hazırlanıp yasama organı tarafından onaylandıktan
sonra yürürlüğe girer. Yürürlüğe giren bütçe kanunu,
yeni bütçe kanunun yürürlüğe girmesiyle geçerliliğini
kaybeder.

BÜTÇENİN İLKELERİ

 Genellik ilkesi: Bütün gelir ve harcamaların bütçede

ayrı ayrı gösterilmesini ifade eder. Hiçbir gelir ve
harcama birbirinin arkasında gizlenemez.
 Doğruluk ilkesi: Bütçenin gelir ve harcama
tahminleri, mümkün olduğu kadar gerçeklere uygun
sonuçlar verebilmelidir.
 Yıl içerisindeki iktisadi değişmelerin doğru tahmin

edilmesi gerekir.
 Bütçe hazırlanırken gerçeğe yakın tahminler yapılmalıdır.
Aksi durumda bütçenin uygulaması güçleşir ve bütçe
açığı meydana gelir.
 Tahminlerin, önceki yıllarla ilgili istatistiki bilgilerden
faydalanılarak, ülkenin içinde bulunduğu şartların ve
dünyadaki gelişmelerin göz önünde bulundurularak
yapılması gerekmektedir.

 Açıklık ilkesi: Bütçede gelir ve harcamalarla ilgili yer

alan bilgilerin mümkün olduğu kadar açık olması,
sadece uzmanların değil ilgi duyan vatandaşların da
anlayabileceği şekilde hazırlanması gerekir Ayrıca
herkesin incelemesine açık olmalıdır. Bütçeler basılarak
yayımlanmalıdır. İsteyen herkesin alıp inceleyebilme
imkânı sağlanmalıdır. Bütçe ile ilgili bilgi ve belgelerde
herhangi bir gizlilik olmamalıdır.

 Giderlerin gelirlerden önceliği ilkesi: Bütçede önce

giderler tahmin edilir. Gider rakamları belirlendikten
sonra gelirler tahmin edilir. Gelirlerin önce belirlenmesi
durumunda sınırlı gelir kaynaklarıyla yatırımlar
artırılamayacağı için ekonomik gelişmenin sağlanması
mümkün olamaz. Bu ilke az gelişmiş ülkelerde
uygulanmamaktadır. Gelişmiş ülkelerde geçerli olan bir
ilkedir.

 Önceden izin ilkesi: Bütçe, onaylanmadan

uygulamaya sokulamaz. Üniversitemizde birimler
tarafından hazırlanır, Üniversite Yönetim Kurulu ve/
Döner Sermaye Yürütme Kurulunda onaylanır.
Onaylanmayan bütçeyi birim uygulayamaz. Yani ne
gelir toplayabilir ne de harcama yapabilir.
 Tahsis ilkesi: Bütçede her yıl yapılacak harcamalar
için ödenek ayrılması ilkesidir. Nitelik itibariyle tahsiste
alanlar açısından ödenekler saptanır. Miktar itibariyle
tahsiste her alana yapılacak ödenek ayrımı hizmet
alanı itibarı ile miktar olarak belirlenir. Zaman
itibariyle tahsiste ise ödenek ayrımı çok mali yıl için
yapılır.

 Anlaşılabilir olma ilkesi: Bütçede yer alan gelir ve

giderlerin herkesin kolayca anlayabileceği şekilde açık
ve sade olarak düzenlenmesini ifade eder. Bu ilkeye
uyulması, aynı zamanda bütçenin uygulanmasını da
kolaylaştırır. Bütçe gelir ve giderleriyle ilgili rakamların
kolayca anlaşılmasını sağlar.
 Tasarruf ilkesi: En az harcama ile en fazla hizmetin
sağlanmasını savunur. Gereksiz harcamaların
önlenerek, verimliliğin sağlanmaya çalışılarak, kamu
gelirlerinin zorunluluk dereceleri dikkate alınarak
kamu giderlerinde kullanılmasını açıklar.

 Denklik ilkesi: Kamu giderleri, normal gelirlerle

finansa edilmelidir. Bu nedenle harcamalar gelirlere eşit
olmalıdır. Eğer bütçe hazırlanırken giderlerin toplamı,
gelirlerin toplamından fazla çıkarsa aradaki fark iç
borçlanmalarla kapatılır ve gelir gider toplamları
eşitlenir. Bu eşitliğe görünüşte denklik denir. Bütçe
uygulandıktan sonra kesin hesap kanununda gelir ve
giderler gerçekten birbirine denk çıkarsa buna gerçek
denklik denir. Bu ise bütçe hazırlanırken gelir ve
giderlerle ilgili tahminlerin gerçeğe yakın olması
durumunda mümkündür.

 Yıllık olma (zaman) ilkesi: Söz konusu ilke, bütçenin

uygulanması için verilen iznin bir süre ile
sınırlandırılmasını ifade eder. Bu süre bir yıl olarak
kabul edilir. Bu dönem bütçe uygulaması itibariyle
uygun bir zaman dilimidir ve ülkemizde de anayasanın
161. maddesinde “yıllık” ifadesi kullanılmaktadır. Mali
bakımdan daha isabetli tahminlerde bulunmak,
muhasebe uygulamalarını kolaylaştırmak, bütçenin
incelenmesi, onaylanması ve meclis denetimine uygun
zaman tanıması açısından bir yıllık süre
uygun görülmektedir. Bir yıllık süre meclis
araştırmaları, kamuoyundaki eğilim ve değişmelerin
izlenmesi, toplumsal karar alma süreci açısından doğru
bir süredir.

BÜTÇE HAZIRLAMA
KURALLARI

Birim tahmini bütçeleri hazırlanırken
 Aşağıdan yukarı katılım sağlanmalı: Bütçeleme

işlemi takım çalışması sonucu gerçekleşmelidir.








Çalışanların iştirak etmediği bütçeler çalışanların
darılmalarına ve yapılan işler sırasında oluşabilecek
problemlerin çözümünde öncülük etmede isteksiz olmalarına
sebep olabilir.
Çalışanlar hazırlanması sırasında bir parçası olmadıkları
bütçelere karşı sahiplenme duygusu hissetmezler.
Bu katılımcılık farklı bölümlerin bütçe son haline gelinceye
kadar birbirleriyle müzakere etmelerini ve uzlaşmalarını
gerektirir.
Birim hedefleriyle çalışanların hedefleri örtüştüğünde, birimde
uyumlu bir hedef birliği oluşur. Çalışanların hedeflerini dikkate
almayan bütçeler sıklıkla başarısız olurlar.

 Birim yapısı iyi tanımlanmalı: Birimin beşeri ve

fiziksel kaynakları iyi belirlenmelidir. İşi gerçekten iyi
bilenler tarafından hazırlanmalı ve bütçeyi etkileyebilecek
dış etkenlerin farkında olunmalıdır.
 İhtiyaçlar doğru tespit edilmeli: Birimin alt bölümleri
kendi başarı ve birim hedeflerine göre ihtiyaç ve
gereksinimlerini belirlemeli.
 Bütçe Kanununa ve rehberine uyulmalı: Bütçe gelir
ve giderlerine ait ödeneklerin hangi bütçe ekonomik kodu
karşısına yazılacağı hususunda bilgi sahibi olunmalı ve
bu konuda bütçe rehberinden ve bütçe kanunundan
faydalanılmalıdır.

• Birim ve Üniversite Stratejik amaçlarına uygun

hedefler belirlenmeli: Beş yıllık birim ve Üniversite
stratejik amaçlarına uygun hedeflerin belirlenmesine
dikkat edilmelidir. Bütçeler zorlu hedefler içermeli fakat
aynı zamanda bu hedefler gerçekleştirilebilir olmalıdır.

 Esnek olmalı: Birimler geleceği tahmin etmede

bütçesinin bir harita veya kılavuz gibi görev yapacağının
farkında olmalıdır. Bu sebeple bütçeler esnek olmalıdır.
Bütçe aktarmalarına olanak verecek şekilde hazırlanmalı
ve ileride tahmin edilemeyen gelir ve giderlerin
gerçekleştirilmesine olanak vermelidir. Birim için
gerçekleşmesi muhtemel ancak tahmin edilemeyen veya
tereddütte bulunulan gelir ve gider bütçe kalemlerine
ödenek olarak -1 TL- iz payı konulmalıdır. Esnek bütçeler,
gerçek performansa göre değiştirilebilir.

 Gerçekleşmeyecek hayali bütçeler hazırlanmamalı:

Bütçe artık bir performans göstergesi olarak
kullanılmakta, gerçekleşmeyen bütçeler birim
başarısızlığının bir göstergesi olmakta ve birim Üst
Yöneticisinin hanesine eksi olarak yansımaktadır. Bu
sebeple bütçeler bir yerlere şirin gözükmek, geniş alanda
dar paslaşmalar yapmak amacıyla hazırlanmamalıdır.
Ulaşılabilir, adaletli ve katılımcı bir tarzda hazırlanan
bütçeler, çalışanların iletişimini, bağlılığını ve
motivasyonunu arttırıcı bir araçtır.

BÜTÇE FORMLARI

 Bütçe Gerekçesi ve Hedefleri: Birimlerin

hazırladıkları bütçenin gerekçelerini ve hedeflerini
yazılı olarak belirttikleri formdur. Her bir işletme birimi
tarafından düzenlenir ve İşletme Müdürlüğü tarafından
İşletme bazında konsolide edilir.

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ (Form 1)
BÜTÇE YILI

2014

KURUM ADI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLAT

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

BİRİM

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

 Gelir Cetveli: Birim gelirlerinin hangi ekonomik kodlu

gelir türünden elde edileceğini sayısal olarak gösteren
formdur. Gelir türlerine konulan ödeneklerin toplamı
birimin gelir bütçesini oluşturur. Her bir işletme birimi
tarafından düzenlenir ve İşletme Müdürlüğü tarafından
İşletme bazında konsolide edilir.

GELİR CETVELİ (Form 2)
BÜTÇE YILI
KURUM ADI
TEŞKİLAT
BİRİM

2014
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fonksiyonel
Kod

Ekonomik Kod

9

4

3

-

-

3

1

-

-

3

1

-

-

3

-

-

-

Açıklama

2.014

2.015

2.016

Mal ve Hizmet Gelirleri

-

-

-

Sağlık Hizmeti Gelirleri

-

-

-

1

Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri

-

-

-

1

2

Laboratuvar Gelirleri

-

-

-

3

1

3

Radyoloji Görüntüleme Gelirleri

-

-

-

-

3

1

4

Tıbbi Uygulama Gelirleri

-

-

-

-

-

3

1

5

Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri

-

-

-

-

-

3

1

6

Ameliyat ve Anestezi Gelirleri

-

-

-

-

-

3

1

7

Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri

-

-

-

-

-

3

1

8

İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri

-

-

-

-

-

3

1

9

Radyasyon Onkolojisi Gelirleri

-

-

-

-

-

3

1 10

Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri

-

-

-

-

-

3

1

Diyaliz Gelirleri

-

-

-

-

-

3

1 12

Hasta Nakil Gelirleri

-

-

-

11

 Gelir Bütçe Fişi : Birim gelir cetvelinde konulan

ödeneklerin nasıl elde edileceğinin açıklandığı ve
hesaplamalarla desteklendiği formdur. Gelir cetvelinde
ödenek tahsis edilen her bütçe gelir türü için ayrı bir
gelir bütçe fişi düzenlenir. Her bir işletme birimi
tarafından düzenlenir ve İşletme Müdürlüğü tarafından
İşletme bazında konsolide edilir.

GELİR BÜTÇE FİŞİ (form 3)
BÜTÇE YILI

2014

KURUM ADI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLAT

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

BİRİM

NÖROLOİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KURUMSAL
KOD
I

FONK.
KOD

II III IV

38 9 34

EKONOMİK
KOD

I

II

I

II III IV

7

3

3

1

3

0

AÇIKLAMA
Radyoloji Görüntüleme Gelirleri

2014

2015

2016

BÜTÇE TEKLİFİ

BÜTÇE TEKLİFİ

BÜTÇE TEKLİFİ

301.000,00

334.110,00

367.521,00

AÇIKLAMA VE HESAPLAMALAR
Birimiz tarafından elde edilmesi tahmin edilen Radyoloji görüntüleme gelirlerimiz aşağıda gösterilmiştir.
TANIM
Emar Görüntülem Gelirleri
Gamma-Knife Görüntüleme Bedeli
TOPLAM

Tah.Çek.sa
yısı

Ücreti

Yıllık Tutarı

10,00

100,00

1.000,00

3.000,00

100,00

300.000,00
301.000,00

 Gider Cetveli: Birim giderlerinin hangi ekonomik

kodlu gider türünden karşılanacağını sayısal olarak
gösteren formdur. Gider türlerine konulan ödeneklerin
toplamı birimin gider bütçesini oluşturur. Her bir
işletme birimi tarafından düzenlenir ve İşletme
Müdürlüğü tarafından İşletme bazında konsolide edilir.

GİDER CETVELİ (form 4)
BÜTÇE YILI
KURUM ADI
TEŞKİLAT
BİRİM

2014
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fonksiyone Ekonomik
l Kod
Kod
9
4
1
Personel Giderleri
- 1 1
Memurlar
- 1 1 1
Temel Maaşlar

Açıklama

2.014
-

2.015
-

-

-

1 1 1
1 1 2

1 Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar

-

-

-

-

1 1 2
1 1 3

1 Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler

-

-

-

-

1 1 3
1 1 4

1 Ödenekler
Sosyal Haklar

-

-

-

-

1 1 4
1 1 5

1 Sosyal Haklar
Ek Çalışma Karşılıkları

-

-

-

-

1 1 5
1 1 6

1 Ek Çalışma Karşılıkları
Ödül ve İkramiyeler

-

-

-

-

1 1 6
1 1 9

1 Ödül ve İkramiyeler
Diğer Giderler

-

-

-

-

1 1 9

1 Diğer Giderler

-

-

2.016
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Gider Bütçe Fişi : Birim gider cetvelinde konulan

ödeneklerin hangi harcamalar için konulduğunun
açıklandığı ve hesaplamalarla desteklendiği formdur.
Gider cetvelinde ödenek tahsis edilen her bütçe gider
türü için ayrı bir gider bütçe fişi düzenlenir. Her bir
işletme birimi tarafından düzenlenir ve İşletme
Müdürlüğü tarafından İşletme bazında konsolide edilir.

GİDER BÜTÇE FİŞİ (form 5)
BÜTÇE YILI
KURUM ADI
TEŞKİLAT
BİRİM

2014
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

KURUMSAL FONK.
KOD
KOD
I II III IV I II

EKONOMİK
KOD
I II III IV

AÇIKLAMA

2014
BÜTÇE TEKLİFİ

2015
BÜTÇE TEKLİFİ

2016
BÜTÇE TEKLİFİ

215,00

239,00

266,00

Kırtasiye Alımları
38

9

34

9

4

3

2

1

1

AÇIKLAMA VE HESAPLAMALAR
2014 yılı tahmini kırtasiye ihtiyaçlarımız ile ilgili hesaplamalar aşağıda gösterilmiştir.

TANIM
Kurşun Kalem
Silgi

Ölçü

MİKTAR

Birim Fiy.

Düzine

10,00

20,00

Adet

30,00

0,50

Tutar
200,00
15,00
-

TOPLAM

215,00

 Döner Sermaye Gelir-Gider Cetveli: Birim Gelir ve

giderlerin icmalinin çıkarıldığı formdur. Her bir işletme
birimi tarafından düzenlenir ve İşletme Müdürlüğü
tarafından İşletme bazında konsolide edilir.

DÖNER SERMAYE GELİR-GİDER CETVELİ (form 6)
BÜTÇE YILI

2014

KURUM ADI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLAT

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

BİRİM

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
(TL)
2012
AÇIKLAMALAR(1)

GİDERLER TOPLAMI
(I+II+III)
I

CARİ GİDERLER
TOPLAMI
PERSONEL GİDERLERİ
DİĞER CARİ GİDERLER

II

YATIRIM GİDERLERİ

III

TRANSFER GİDERLERİ
GELİRLER TOPLAMI
(I+II)

I

FAALİYET ALANI İLE
İLGİLİ İŞ VE
HİZMETLER KARŞILIĞI
ELDE EDİLEN
GELİRLER

II

DİĞER GELİRLER

KASA-BANKA

GERÇEKLEŞME

2013
ÖDENEK

HAZİRAN
SONU
GERÇEKLEŞME

YIL SONU
TAHMİNİ

2014

2015

2016

BÜTÇE
TAHMİNİ

BÜTÇE
TAHMİNİ

BÜTÇE
TAHMİNİ

 Bütçenin Ait Olduğu Yılda Edinilecek Taşıtlar

Formu: Birim gider cetvelinde taşıt alımlarına konulan
ödenek karşılığı alınacak taşıt özelliklerinin belirtildiği
formdur. Sadece döner sermaye bütçesine konularak bir
sonraki yılda döner sermaye bütçesinden taşıtı almak
mümkün değildir. Aynı zamanda Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan tahmini bütçe
çalışmalarına «döner sermaye bütçesinden
karşılanmak üzere» ibaresi konularak özel bütçeden de
talep edilecektir. Her bir işletme birimi tarafından
düzenlenir ve İşletme Müdürlüğü tarafından İşletme
bazında konsolide edilir.
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BÜTÇE YILI

2014

KURUM ADI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLAT

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

BİRİM

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

(T) Cetveli Sıra No

Taşıtın Cinsi

Diferansiyel

Adet

Kullanım Yeri

Finansman
Kaynağı

EK BÜTÇE

 EK BÜTÇE: Bütçede öngörülen ödeneklerin yetersiz

kalması veya iş programında öngörülmeyen işlerin
yapılmasının gerektiği hâllerde, süre şartları hariç
olmak üzere yapılan bütçedir. Ek bütçe taleplerinde
kaynağın gösterilmesi zorunludur. Ek bütçe Üniversite
Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletmesi
Yürütme Kurulunda Onaylanarak kesinleşir.

BÜTÇE AKTARMASI

 BÜTÇE AKTARMASI: Tahmini bütçe hazırlık

aşamasında tahmin edilemeyen, ancak bütçe yılı
içinde faaliyetler sonucu ortaya çıkan ihtiyaçların
karşılanması için tahmini bütçede mevcut
ödeneklerden ihtiyaç duyulan bütçe tertibine yapılan
ödenek aktarımıdır.

BÜTÇE AKTARMASI NASIL YAPILIR

• Bütçe aktarması aşağıda gösterilen hallerde Üniversite

Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletme Yürütme
Kurulu kararına bağlı olarak yapılabilir.
•
•
•

•

Aktarma için gerekçe gösterilmesi;
Aktarma ve eksiltme istenilen bütçe tertiplerinde ödenek olması;
Bütçe gider kaleminden aktarılacak (eksiltilecek) ödenek
tutarının başlangıç ödeneğinin %20 sini geçmemesi;
Eksiltilecek ve arttırılacak bütçe ödeneklerinin nitelik olarak
aynı olması (mal alımlarından mal alımlarına, hizmet
alımlarından hizmet alımlarına, yatırım giderlerinden yatırım
giderlerine);

BÜTÇE KRONOLOJİK TAKVİM

 İşletme Müdürlüğü Bütçe Hazırlama Komisyonu

tarafından hazırlanan Bütçe rehberi ve formlarının
Döner Sermaye Yürütme Kurulunda onaylanması (En
geç Şubat ayı sonu)
 Onaylanan bütçe rehberi ve formlarının birimlere

gönderilmesi (En geç Mart ayının 2 inci haftası içinde)
 Birim bütçelerinin hazırlanması ve birim üst yöneticisi

onaylı bütçe formlarının işletme müdürlüğüne
gönderilmesi (En geç Mayıs ayının 2 inci haftası
içinde)

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçe Hazırlama

Komisyonu tarafından birim bütçesinin kontrolü ve
geri dönüşüm (En geç Mayıs ayının son günü içinde)
 Varsa yanlışlık ya da eksikliklerin düzeltilerek İşletme
Müdürlüğüne geri gönderilmesi (En geç Haziran
ayının ikinci haftası içinde)
 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçe Hazırlama
Komisyonu tarafından birim bütçelerinin konsolide
edilerek Döner Sermaye Yürütme Kuruluna arz
edilmesi (En geç Haziran ayının son günü)
 Döner Sermaye Yürütme Kurulunda kabul görmeyen
konuların revize edilerek tekrar geri gönderilmesi (En
geç Temmuz ayının ikinci haftası içinde)

 Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunda kabul







edilen bütçenin Maliye Bakanlığında yapılan bütçe
görüşmelerine sunulması (En geç Ağustos ayının son
günü)
Kabul edilmeyen kısımlarda bütçe revizyonu yapılarak
tekrar Maliye Bakanlığında yapılacak bütçe
görüşmelerine sunulması (En geç Eylül ayının son
haftası içinde)
Bütçenin Rektörlük makamının onayına sunulması
(En geç Ekim ayının ikinci hafta sonu)
Bütçenin onayı ve birimlere gönderilmesi (En geç
aralık ayının ikinci haftası içinde.
Bütçenin uygulamaya konulması (01.01…….)

TEŞEKKÜRLER

