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BÜTÇE YÖNETİM SİSTEMİ
Görkem ÖZKAN

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Özet

• Bireyler cüzdanındaki parayı nereye harcadığını

nadiren de olsa unutabilmektedir. Bu tarz

durumlarda, bireyler açısından maddi problemler

ortaya çıkmaktadır.

• Bu uygulama ile bireyler harcamalarını takip edip, 

kontrolünü yapabilecek. Neye ne kadar harcama

yapabileceğini görüp, buna göre gelecekte aksiyon

alabilecektir.

• Bu uygulama ile harcamalarımızı kendi elimizle

girerek kendi muhasebemizi yapabileceğiz. Ayrıca

harcalamalarımızı farklı kategoriler altında

toplayabileceğiz. Bu sayede nelere ne kadar

harcadığımızı daha toplu ve ayrıntılı bir şekilde

görebileceğiz.

• Yaptığımız tüm harcamaları düzgün bir şekilde

girdiğimizde aylık gelir ve giderlerimiz arasında bir

kıyaslama da yapabileceğiz.

• Bireyler veya işletmeler bu uygulama sayesinde

harcamalarını takip ederek kısabilecek, gelecek

için aksiyon alabilecek ve tasarruf

sağlayabileceklerdir.

Proje Hakkında Genel Bilgi

A

B

Gider İstatistikleri

İletişim Bilgileri

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ – 30 Mayıs 2022

Sonuç ve Öneriler

Adı Soyadı :  Görkem ÖZKAN

Bölümü: YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

GITHUB : gorkemozkan

Kullanılan Teknolojiler – Diller - Kütüphaneler

Proje No: 33 

Gelir İstatistikleri

Cüzdan Detayları

Bütçeler

Bütçe Detayları

Kaynaklar

• Bu uygulama sayesinde bireyler belirledikleri

hedefler doğrultusunda bütçeler

oluşturabilimektedir.

• Belirlenen hedefler doğrultusunda oluşturulan

bütçelerin detaylı bir şekilde analiz edilip

hedeflenen çıktıya ulaşılması için çeşitli grafikler

ve dashboard ekranları kullanıcıya sunulmuştur.

• Kullanıcının bu hedeflere ulaşması için, bu

istatistikleri iyi analiz edip karar alması

gerekmektedir. 

• Yapılan harcamalar manuel olarak kullanıcı

tarafından girilmektedir. Uygulamanın bu

versiyonunda harcamalar sisteme otomatik olarak

yansımamaktadır.

• Uygulamanın daha kullanışı ve daha fazla kitleye

hitap edebilmesi açısından kredi kartı

entegrasyonu sağlamak suretiyle harcamaların

otomatize edilmesi, hem kullanıcı açısından hem 

uygulama açısından iyi olabilir.

• Proje bir bütçe yönetim uygulamasıdır. Yapılan bu

çalışma hem işletmeleri hem de bireyleri

kapsamaktadır.

• Uygulamayı finans alanında harcamalarını

optimize etmek isteyen her birey

kullanabilmektedir.

• Uygulamanın kullanımı oldukça basittir. Her yaştan

kişinin kullanabileceği bir uygulama tasarlanmaya

çalışılmıştır.

• Projenin amacı, bireylerin ve küçük çaptaki

işletmelerin harcamalarını kolayca takip edip, 

oluşturdukları bütçeler sayesinde dönem sonunda

tasarruf etmelerini sağlamak.


