
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

MALİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ POLİTİKA BELGESİ 

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), mali kaynaklara ilişkin faaliyetlerin yönetimini sağlayarak akademik, idari 

ve finansal uygulamalarda mali ve fiziksel kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını güvence altına almaktadır. 

BTÜ; araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim ve topluma hizmet sunma faaliyetlerini gerçekleştirmek için 

stratejik hedeflerine ulaşmak amacıyla saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde, gerekli kaynakları 

yasal olarak yeterli düzeyde elde eder. Mali kaynakları etkin ve verimli yöneterek kullanır. BTÜ, mali kaynakların 

yönetimi uygulamalarında; 

 Stratejik amaçlara ve hedeflere uygunluk ilkesi, 

 Saydamlık ilkesi, 

 Hesap verebilirlik ilkesi, 

 Etkinlik ilkesi, 

 Etkililik ilkesi, 

 Verimlilik ilkesi, 

 Yerindelik ilkesini esas alır. 

BTÜ’nün hazine yardımı ve döner sermaye işletme bütçesi gelir-giderleri ile BTÜ’ye tahsis edilen her türlü 

ulusal ya da uluslararası kaynak ve hibelerin yönetimi ve kullanımını kapsayan mali kaynakların yönetimi 

politikası, aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

1. Bütçenin mali politikaya uygun olarak hazırlanması, uygulanması ve kaynakların bu doğrultuda kullanılması 

sağlanarak mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişi gözetilir. 

2. Faaliyetlerin uygun ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi ve mali tabloların zamanında ve doğru 

hazırlanması sağlanır. 

3. Muhasebenin temel kavramlarına, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve uluslararası standartlara uygun 

bir muhasebe sistemi benimsenir. 

4. Mali işlevleri ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmek, izlemek ve kontrol etmek için bir raporlama sistemi 

uygulanır. 

5. Bütçe; stratejik planda öngörülen performans hedefleri doğrultusunda paydaşların beklentileri dikkate 

alınarak katılımcı yaklaşımla hazırlanır, uygulanır ve yönetilir. 

6. Tüm gelirler belgelenir ve kaydedilir. 

7. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler belge ve kayıtlara dayanarak hesaplanır ve beyan edilir. 

8. Giderlerin yapılmasında ödeneklerin tamamı bütçe zaman dilimi içinde kullanılır. 

9. Giderler belgelendirilir ve kaydedilir. 

10. Bütçe veya tasarruf altındaki her türlü mali kaynak -mevzuatta belirtilen yatırım araçları kullanılarak-, kamu 

sermayeli bankalarda açtırılan hesaplarda değerlendirilir. 

11. Taşınır malların etkin ve amacına uygun kullanılması sağlanarak kötüye kullanımı ve israfı önlenir, kayıplara 

karşı korunur. 

12. Sahip olunan fikri ve sınai hakların envanteri yapılır, ekonomik olarak değerlendirilir ve yönetilir. 

13. Faaliyetlerin değerlendirilmesi sağlanır. 

 


