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G İR İ Ş 

Sosyal Devlet kav~amının doğmasından son~a, Devletin kendi vatan-

daşla~ına sunmakla yükümlü bulunduğu sosyal nitelikteki kamu hizmetle-

~ini ta~ih boyunca kendisine vazife bilmiş vakıfla~ı bugünün bilim ve-

~ile~i ile çeşitli yönle~den incelemek ve a~aştırmak a~tık çok ge~ekli 

bi~ mesela haline gelmişti~(l). 

İslam-Tü~k kültür hayatı ve sosyal yapısı içinde özel bi~ ye~i ve 

önemi olan vala.f müessesesi son yılla~da yoğun ta~tışmala~a konu olma-

ya başlamıştı~. Bu~ada, şüphesiz ekonomik kallanmaya pa~alel ola~ak gi-

derek gelişen Hdldingleşme hareketi ile bütünleşe~ek büyüyen yapısal 

değişimin de önemli etldsi bulunmaktadı~(2). 

Modern ekonominin ise, ka~şık ve dinamik yapıda olması, İşletmele-

rin olduğu gibi vakıfla~ın yönetiminde de bilimsel tekn.ikle~in kullanıl-

masını zo~nlu kılmıştır. Bütçeler de yakın zamanla~da adı geliştirilmiş 

yaygın bilimsel yönetim araçla~ından bi~isi olduğundan vakıf didinmele-

~inin planlanması, koordinasyonu ve kontrolu maksatlarıyla lmllanılmak-

tadı~(3). 

Hesap planları, işlevle~i ve senetle~i itiba~iyle büyük hacımlı vakıf-

la~ için ya~a~lı olacağına inandığımız çalışmamız üç böliünden oluşmaktadı~. 

( 1) Nazif ÖZTf.İRK,.J~i~nse 'i ve Tarihi Gelişimi Açısından Vakıflar, Vakıf la~ 
lar Gene 1 M~;~iirlUğU Ya. ,Ankara , 1983, s. 25. 

(2) Davut AYDIN, Vakıfla~ ve ı-~inansal Rap::ı~larna, İ.İ.B.Fak. (kollegyum 
Tebliği), Fasım-l982,s.l. 

Ol İlhan CEr;i.!i.LCILAR, İşletme ;:ı.ütçele~i, E,!.T.İ,Akd.Ya., Ho.24-2, Eskişe
hir,l964,s.ı. 



Bi~inci bölümde vakıfla~ hakkında, başvu~anla~ın bilgi edinebileceği ko

nula~ genel ve öz bir sınıflama içerisinde ele alınarak açıklanmıştı~. 

İkinci bölümde ise; Bütçeler hakkında öncelikle ve~ilmesi ge~ekli bily 

gile~, genel başlıkla~ itibariyle diizenlenerek izah edilmeye çalışılmış

tır. 

Son bölümde ise; Valcıf müesseseleri ile bütçele~in ilişkile~i ku

rulmaya çalışılmış, bütçele~in vakıfla~ için ne de~ece ge~ekli olduğu 

açıklana~ak hazırlanması ge~ekli olan bütçele~ o~taya konula~ak vakıf 

bütçe sisteminin işletme bütçelerinden ay~ıcalıkla~ı izah edilmiş Ye. 

çalışmamız Anadolu Ünive~sitesi vakıfları içerisinde önemli sir yeri 

bulunan Eğitim-Sağlık ve Bilimsel A~aştırma Çalışmaları Vakfında yapı

lan bir uygulama ile pekiştirilmiştir. 

Ayrıca bu çalışmanın içeriği hakkında şunu da söylemek yerinde ola

caktır ki; bütçele~ hakkında ve~ilen genel bilgiler aynı zamanda vakıf 

bütçele~i hakkında ve~ilecek olan bilgile~le aynı paralelde olduğundan 

ikinci ve üçüncü bölümün bölümün be~aberce incelenmelerinde ya~a~ va~dır • 

. :ı . · . .:;.::. 
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1. VAKFIN TANIMI 

Genel bir tari.fle vala..f " Bir malın sahibi tarafından kendi r-ızası 

ve iradesi ile şahsi mülkiyetinden çıkartılarak, belirli şart ve gaye 

ile bir hayır hizmetine ebediyyen tahsis edilmesidir(4). 

f·!edeni Kanun'da ise, Vala..f, başlıbaşına mevcudiyeti haiz olmak üze-

re bir malın belli bir gayeye tahsisi olarak tanımla~ıştır(5). Aynı 

maddenin ikinci bendinde, vak.fedilen malın bütün veya gerçekleşmiş ve-

ya gerçekleşeceği anlaşılan her türlü gelirin veya ekonomik hakların 

belli bir gaye için vak.fedilebileceği hükmü yer almaktadır-. 

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, vak.fın vücut bulabilmesi için Uç 

temel unsurun birarada bulunması zorunludur. Bunlar; Mal varlığı, Gaye 

ve tahsis unsurlarıdır(6). 

ı. ı. l'l!al Varlığı · 

Vak.fın temel unsurlarından birisi mal varlığıdır. Mal varlığı 

Medeni Kanunun 73. Maddesinde belirtildiği gibi, gerçekleşmiş bir geliı-

ya da geliı- getiı-ici bir vaı-lık veya ekonomik değeı-li biı- hak olabiliı-9 

(4) Beşinci Beş Yıllık halkınma Planı Vakı:f özel İhtisas Komisyonu Ra
poı-u, T.c. Başbakanlık D.P.T. Ya. No.l899, Ankaı-a, 1983, s.34. 

(5) Kemal OGUZMAN-Şener AKYOL, Medeni Kanun-Bo,t-çlaı- r~nunu ve İlgili 
:r:anunlar, TüzUkleı-, Yönetmelikleı-, Fakül teleı- f;!atbaası, İstanbul, 
1967, s.JO. 

(6) AYDIN,s.2-4. 
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Yasal olarak mal varlığının büyüklüğü konusunda genel olarak bir sınır-

lama yoktur. 

Ancak, vakıfların vergi muafiyeti alabilmeleri için en az JO milyon 

~. mal varlığına ve bağışlar dışında J milyon ~. yıllık gelire sahip bu-

lunması gerekmekt~dir. 

1,2, flaye 

Vakfın oluşmasının ikinci ana unsuru gayedir. Medeni Kanunun 73. 

ve 75. Maddesi, gayenin önceden belirlenip tescil edilmesini şart koşmak-

tadır. Gayenin valaf senedin4e açık bir şekilde gösterilmesi zorunludur. 

Ancak, 1\anunun hükümlerine, ahl1ki ve milli menfaatlere aykırı, imırensız 

gayelerle, siyasal düşünce ya da belirli bir ırk veya cemaati desteklemek 

gayeleı::-iyle vakıf kurulması yasaklanmıştır. 

1.3. Tahsis 

Vakıfa vücut veren üçüncü unsur tahsisdir. Bu, mal varlığı ile ga-

yeyi birbirine bağlamaktadır. Vakıf senetlerinde, mal varlığının tümü belli 

bir gayeye, örneğin ef:itim, sağlık ve bilimsel araştırma çalışmalarına tah-

sis edilerek, mal varlığı-gaye, başka bir değişle amaç-araç ilişkisi oluş-

turulmaktadır. 

2, VAKFIN ~~RULUŞU 

Medeni Kanunun değişik 74. Maddesi uyarınca; 

" Vakıf; resmi senetle veya vasiyet yoluyla kurulur ve vakfedenin ik:B.

metg;hı asliye mahkeoesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik 

kazanır. Tv:ahkeme, tescilhususunu Vakıflar Genel r."üdüı::-lüğii'ndeki merkezi 

sicile kaydolunrnalc Uzere re 'sen tebliğ eder(7). 

(7) Hıfzı Veldet VELİD3JSOJLU, Tüı:-k L'1edeni Eanunu, Türk Dil l(uruinu Ya. 
Ankara,l975,s.34. 
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Görüldüğü gibi tek taraflı bir irade beyanı ile kurulacak vakıfların 

biçfm koşulları vakıf senedi ve tescilden oluşmaktadır. Bu koşullar şöy-

le açıklanabilir(8): 

2,1. Vakıf Senedi 

Vakıf senedi resmi senet veya vasiyet olmak üzere iki şekilde 

düzenlenebilir. Vakfeden sağlığında hüküm doğurmak üzere vakıf kurmak 

isterse bunu ancak resmi senet ile noterden yapabilir. Öte yandan bir 

kimse kendi ölümüne bağlı olarak resmi, kendi el yazısı veya sözlü va-

siyet yoluyla vakıf kurabilir(Jiledeni Kanun Md. 478-488). 

Vakıf senedinde vakfın amacının ve bu amaca tahsis edilen mal 

"' ... 
varlığının, valdın organlarının, teşkilatının, ikametgahının ve de is-

minin gösterilmesi gerekir(Medeni Kanun Kd.75). 

2.2. Tescil ve !lan 

Vakıf, vakfedenin ikimetgahı asliye mahkemesi nezdinde tutulan 

sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır(Medeni Kanun Md. 7 4/5) o 

Resmi senetle kurulan vakıflarda vakfedenin ölmesi halinde mi-

rascılardan birisi tarafından tescil talebinde bulunulabilir. Vakıf se-

nedinin düzenlenmesini takip eden üç ay içerisinde vakfeden ya da ölümü 

halinde mirascı tarafından tescil talebinde bulunulmamış vey~ vakfeden 

tüzel kişiliğe sahip olupta bu süre içerisinde infisah etmiş ise vah~ın 

tescili hususuııdaki başvurma Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından yapılır 

(Tüzük Md. 5/2). 

Vasiyet yoluyla kurulan vakıflarda vakfedenin mil:•ascısı veya vak-

feden tarafından mirası resmen idare etmekle görevlandirilmiş kişi tescil 

talebinde bulunabilir(Tüzük ~d. 5/3). 
·-' 



-6-

Vakfın tescili hıısusundaki başvurmalar vakfedenin ikametgahı asliye 

mahkemesinde yapılır (Tüzük Md.5/4). 

Mahkeme, evrak üzerinde ve gerekirse vakfedeni ve diP,er ilr;ilileri 

dinlemek suretiyle inceleme yaparak vakfın tesciline karar v@rir(Tü~ük 

Md.5/5). 

Mahkeme siciline tescil edilen vakıf, tescil ile tilzel kişilik ka-

zanır( Tüzük Md. 8). 

I;Tahkeme tescile veya tescil talebinin reddine dair verdiği kararı 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne re 'sen tebliğ eder( Tüzük T•id.9 ). 

Tescile ve tescil talebinin reddine ilişkin kararla karşılaşan Va-

kıflar Genel f.-Iüdürlüğü iki ay içerisinde temyiz yoluna başvurabilir (TU-

zük Md. lO). 

Tescil kararının temyiz edilmemesi veya temyiz edilen kararın Yargı-

tayca tastiki halinde Vakıflar Genel Md.'lüğü o vakfı merkezi sicile kay-

deder (Tüzük Md. ll). 

~erkezi sicile kaydadilen vakıf, Resmi Gazete ile ilan edilir (Tü-

zük Md. 13). 

3. VAKIFL\RIN İŞLEVLERİ 

Şimdiye kadar kurulmuş, sayısının henüz kesinlik kazanmadığı, ancak, 

yurt diizeyinde allibinin üstündeki vakfın yerine getirmeye çalıştığı 

hizmetleri on grupta toplamak mümkündür(8): 

i- Eğitim-Öğretim (Halk eğitimi ve moral e8itimi dahil), 

(8) ·Dini, Hayri ve Kültürel Yönleriyle Vakıflar, T.C. Başbakanlık Vakıf
lar Genel Müdürlüğü Ya., Ankara, 1983,s.4. 
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ii- Sanat ve Kültür, 

iii- Sağlık ve Sesyal Yarlım Hizmetleri, 

iv- Sper ve kültür-fizik, 

v- Sesyal Hizmetler, 

vi- Ulaştırma hizmetleri, 

vii- İktisadi ve İmaret hizmetleri, 

viii- Milli Savunma hizmetleri, 

ix- Hayratların ke~a ve bakimı, 

x-Dini hizmetler, •• 

Vakıflar yukarıaa sayılan bu işlevleri yerine ~etirirlerken, gerekli 

yönetim erganlarının çalışmalarına ~aşvururlar. 903 sayılı kanunun 77. 

-7-

Ma&.iesi; " Vakfın iir idare uzvunun 'kıulunması zerunluiur. Vakfeden, 'bun-

dan &aşka lüzumlu göreceği diğer uzuvları vakıf senedinde gösterebilir •• " 

demek suretiyle yönetim erganını zerunlu tutmuş ve fakat iiğer •r~anları 

(danışma kurulu, kurucular meclisi vb ••• ) isteğe bağlı bı~akmıştır. 

Vakfeden yalnızca kendisini de yönetici elarak gösterebileceği giii; 

ister birden fazla kişiden yönetim kurulunu eluşturur, isterse başka bir 

tüzel kişiye yönetim görevini verebilir(9). 

(9) Ahmet İŞER! ve Diğerleri, Vakıflar ve S•runla~ı, Vehbi Keç Vakfı Ya. 
Ne.l, Ankara, 1975, s.214. 

··_:,.., 
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İkinci Kısım 

VAKIF'LARDA MUHASEBE, JilİWANSA'L RApORLAMA; DENETİM 

1. VAlaPLARDA MUHASSBE 

Bilindiği gibi muhasebe, işletme içinde oluşan ve para ile ifade edi-

lebilen olaylarla ilgili bilgileri kayıtlama, sınıflama, özetleme ve so-

nuçları analiz ederek yorumlayarak ilgili kişi ve kurumlara sunma olarak 

tanımlanmaktadl.r(lO). 

~ürkiye'de vakıfların tuttukları defterlerde henüz bir birlik olmadı

ğı görülmektedir. Kimi vakıflar hala işletme esasına göre defter tutarlar-

ken kimileri de bilanço esasına göre muhasebelerini yürütmektedirler. Bu 

hususda en son düzenleme 30.7.1982 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan tü-

zük değişikliği ile yapılmıştır. 

Söz konusu tüzüğün, tutulacak defterler, bilanço düzenleme ve ilan zo-

runluluğu başlığını taşıyan maddesinde; 

11 213 sayılı VUK'nun 117. MD.'nin 5. bendi hükmüne göre, işletme hesa
bı esasına göre defter tutmalarına izin verilenler dl.şında kalan vakıflar 
bilanço esasına göre defter tutarlar ancak, yapılarının gereği bilanço e• 
sasına göre defter tutmalarına imkan veya gerek görülmeyenıerin işletme 
hesabı esasına göre defter tutmalarına Vakıflar Genel Müdürlüğünce izin 
verilebilir. Yeni kurulan vakıflar ise, tescili izleyen en geç bir yıl içe
risinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılacak teftige kadar işletme hesabı 
esasına göre defter tutabilirler~ denmel~edir. 

Aynı maddede ayrıca " Bakanlar Kurulu, vergi muafiyeti tanıdl.ğı vakıf-

lara;yalnız bilanço esaslarına göre defter tutarlar" hükmünü getirmiştir. 

(lO) Özgül CEMALCILAR, Genel !;~uhasebe; Teknik İlkeler ve Uygulama, E.İ.T.İo 
Akademisi Ya. No.-,Eskişehir, l975,s.9. 
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Öte yandan vakıf yöneticileri her takvim yılı başında işletme hesabı 

esasına göre defter tutuyorlarsa hesap özetlerini yeni yılın ilk Uç ayı, 

bilanço esasına göre defter tutuyorlarsa bilanço ve kB.r/zara.r hesapları-

nı yeni yılın ilk altı ayı içerisinde uygun mahalli araçlarla ilan etmek 

zorundadırlar. Aynı zamanda hesap özeti ve bilanço ile kar/zarar hesap-

larının Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir(ll). 

Vakıflar faaliyetlerini muhasebeleşt±rirlerken hesap planlarında bün-

yelerine uygun hesap isimlerini seçerek kullanmaları mümkündür. Fakat va-

kıflar arasında değişik hesap isimleri kullanm:ılarından dolayı karşılaş-

tırrnalar yapmada, ilgililere açıklamalar yapmada ve raporlamada bir çok 

aksaklıklar doğmaktadır. Şunu da belirtmek yerinde olacaktır ki, vakıflar 

muhasebe sistemlerinde genel kabul görmüş muhasebe prensiplerini uygula-

yacaklardır. 

2. VAKEFLARDA FİHANSAL RAPORLA.MA 

Muhasebenin kayıt ve sınıflama suretiyle topladığı bilgilerin çeşitli 

amaçlarla }~llanılmasına olanak vermek için özetlanerek gösterilen tablo-

lara "Mali tablolar" denir(l2). 

Kar amacı e;ütmeyen, sosyal amaç güden kuruluşlar olarak vala.fla.rda mey-

dana gelen mali karalcterdeld bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, özetlen

roesi ve finansal tablolar biçiminde ilgililere sunulması gerekir(l3). 

Söz konusu vakıf finansal tablolarının amacı da, vakıf amaçlarına ulaş-

mada kaynak yönetiminin etkinliğini değerlendirmek için ilgililere yararlı 

(ll) AYDIN,s.24-25. 
(12) Sabri I3EKTÖRE-Fer.ruh çö;·.:LEKÇİ, Eali Tablolar Analizi, E.!.T.!.A.Ya. 

No.176, Eskişehir, 1977, s.9. 
( 13) .'~Y.DIN, s. 18. 
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bilgileri sağlamanın yanısıra, vala.f faaliyetlerinin gerçekleşma derece

sini ölçmek ve değerlendirmektir. 

Bu açıklamaların ışığı altında genel maksattı olan bu tablolar bilan

çe ve gelir/ gide.r tablosu olarak karşımıza çıkar. Bu tabloların diizenlen

meleri ise serbeattir. Bu nedenle ortaya değişik tipte bilançolar çıkmak

tadır. Bu durumda Vala.flar Genel Md, 'nUn idari ve Maliye Bakanlığının mali 

denetimini etkin bir şekilde yürütUlabilmesi için bilanço esasına tabi o

lan vakıfları kapsayan tek düzen bilanço ve gelir/gider tablosu uygulama

sına geçmek zaruridir, 

Özet olarak söyleyecek olursak, gerele denetimleri etkinleşti.rmenin ve 

gerekse işleyişieri ve perf'o.rmansları hakla.nda bilgi sahibi olmanın yotıı 

finansal raporlamadan geçmektedir. Finansal raporlamada çağdaş teknoloji

nin bir ürünü olan bilgisayarlardan da yararlanmak sağlıklı ve düzenli o

larak bil8ileri toplamada kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

J, VAKI:t"LARDA DENETİM 

Vala.f müesseseierinde denetim, iç ve dış denetim olmak üzere iki kısım

da incelenir. İç denetim, val~ın ilgili elemanlarınca yürütülür. Dış dene

tim ise bağımsız şahısların yaptıkları denetimdir. 

İki denetim tipinde de esaslar aynı olmakla birlikte, dış denetimin iç 

denetimden ayrıldığı nokta, yöneticilerin muhasebe üzerindeki etkileri ile 

bu etkile.rin dağuracağı sonuçlarla da ilgilenilmesidir, 

3,1, İç Denetim 

Vakıfların iç denetimleri genel bir anlamda, vakıf yönetmeliklerin

de p,österilen orr,anlar ile yapılmaktadır. Vakıf başkqnlığı, yürütme kurul-
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ları ve dolayısıyla vakıf denetleme kurulu bu işlevi duruma göre denetle-

yen organlardır(l4). 

3.2, Dış Denetim 

Vakıfların dış denetimlerini idari denetim (Vala.flar Genel I',"üdür-

lüğü) ve mali denetim (Maliye Bakanlığı) olmak üzere iki la.sımda incelenir. 

3.2.1. Vakıflar Genel Müdürlüğünün Denetimi 

Vakfın idari denetimi Medeni Kanunun 78. IM. gereğince Va.-

la.flar Gn • .Md. 'ce yapılır. Vala.f'lar Genel Md.' lüğü, vala.f senedindeki hüki.lm-

lere uyulup uyulmadığını, vakıf mal varlığının tahsis edilen amaçlar doğ-

rultusunda sarf ve idare edilip edilmediğini denetler. Her vakfın en az iki 

yılda bir denetlenmesi zorunludur. 

903 Sayılı Kanun hü~c~le.rine göre kurulmuş olsun olmasın 

bütün vakıf'lar safi gelirlerinin % 5 'ini te!'tiş ve denetleme giderlerine 

katılma payı olarak Vakıf'lar Genel Md. 'ne öder-ler. Ancak, katılma payının 

bir yıllık tutarı bir vakıf için l.Ooo.ooo.- ~.'yi geçemez,l5). 

3. 2. 2. !!:aliye Bakanlığının Denetimi 

Vakıfların vergi yasaları karşısındaki durumları vergi in-

eelerne elemanları tarafından araştırılır. Tüm vala.fların yasal. defter ve 

belgeleri ile hesap ve işlemleri üzerinde belirtilen görevlileri vergi 

incelemesi yapabilir(l6). 

Ayrıca Bakanlar Kur-ulu kararı ile vergi muafiyeti almış 

(14) örneğin Eğitim-Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'nda 
bu denetim işlevini yürüten organlar genel olarak mevcuttur. Bu ko
nuda daha fazla bilgi için bkz; ESBAV Geı;iş dönemi, Göı:·ev-Yetki
Sorumluluk Yönetmeli~i,Md.9,10,ll. 

(15) T.C. Resmi Gazete_._T,. 10(7/1982, s.9. 
(16) Müsli.rn DEl\:liRBILEK: Valnf ve Vala.f~E2:E Verr;ilendiriim~si,T.CoPaliye 

Bakanlığı Eesap Uzmanları Kurulu Ya.,.~_nkara, 1981, s.lO • 

.. 
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vakıflarda, ilgili olarak 1973 tarihinde Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü ve DPT İktisadi Planlama Dairesi Başkanlığı arasında imzalanan 

protokollin 4. Md.'de "Vakıfların, verği muafiyeti aldıktan sonraki meslek 

durumları, hesapları ve gelir/gider durumlarının Maliye Bakanlığı tarafın-

dan kontrole tabi tutulacağı" ifade edilmektedir(l7). 

(17) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1982 Programı İcra Pl~nı, T.c. 
Eaşbakanlık DPT Ya., Ankara, 1982, s.ıso. 



İKİNCİ BÖL U M 

BÜTÇELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Birinci Kısım 

BÜTÇENİN TANIMI, SINIRLARI, FONKSİYONLARI 

l. BÜTÇENİN TANII.1I 

Fransızca "Bougette" kelimesinden gelen bütçenin yerine yakın zamana 
u 

kadar "muvazene-i umumiye kavramı kullanılmıştır(l8). Gelişmesinde ise 

Devlet bütçesi esas olmuştu.r. r.!üessese bütçeleri fikri isa daha sonra orta-

ya çılanakla beraber, amaç bakımından pek farklı değildir. Ortak özellik, 

bütçenin geleceğe dönük ve raknmlarla gösterilen bir plan olduğudur(l9). 

Bütçe basit bi.r tahmin değildir. Belirli bir zaman süresi ige.risinda 

gelecekteki faaliyetlerin önceden hazırlanmış planıdır. Planlanan faaliyet-

ler ile uygulamanın ka.r-şılaştırılıp ölçülmesinde kullanılan ölçü aracıdıJ:". 

Uygulandığı alanda ise işletmenin politikasını belirler ve kararların alın-

masını kolaylaştıJ:"ır. Bu açıklamaların ışığı altında bütçe, tüm faaliyet 

planlarının rakamlarla değimlendiJ:"ilmesidiJ:' şeklinde tanımlanabilir(20). 

Bazı kaynaklarda da bütçe, bir faaliyet (eylem) planının niceliksel ifa-

desi ve bu planı düzenleştiı-me ve uygulama a):'acıdır(21). 

Tüm bu tanımların incel~nmesi sonucunda bütçenin tanımı şöyle yapılabilir: 

(18) Engin ATAÇ ve Diğerleri, Devlet Bütçesi, Anadolu ünv. A.ö.Fak.Ya., No. 
23, Eskişehir, 1984, s.6. 

(19) Kamu.ran PEKİNER, İşletme Denetimi, İstanbul ünv. İşletme Fak. Muhasebe 
Engtitüsü Ya., No.7,İstanbul, 1975, s.322. 

(20) İlhan CEMALCILAR, Doğan :SAYAR, İ.Cem AŞKUN, Şan ÖZ-ALP, İı=ıletmecilik 
Bilp;isi, s.İ.T.İ.A.Ya.,Ho.l22, Ankara, 1974, s.Jll. 

(21) Sinan BOZOK, Planlama-Kontrol Sistemlerinin Davr-anışsal Boyutları, Ana-
- "' dolu Ünv. İ.İ.B.Fak.Ya., Hool4, Eskiçehi.r, l983,s.JJiden; :i:OB.HGREN, 

Ch::ı.rles T.Cost Accounp; A l\:anaı;erial 12nnhasıs, s.l21. 
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Bütçe; ~uesseselerin gelecek beli~li bi~ dev~e içindeki geli~ ve gide~-

le~ini tahmin eden ve bunla~ın yü~ütülüp uygulanmasına izin ve~en bi~ ta-

sar~uftur. 

· Bu tanımın ışığı altında biitçeleme ile EÜdülen amaç, müessese fnaliyet-

lerinin en iyi şekilde yönetilmesi, yapılma.sı e;ereken işle~in en etkin bir 

şekilde gerçekleştirilmesidir(22). 

2. BÜTÇENİN SriURLARI 

Bütçeleri kontrol aracı ola~ak kullanı~ken, bazı sınırlamala~ özellikle 

göz önünde bulundurulmalıdı~. Başlıca sını~lamala~ şunlardı~(23): 

i- Bütçeler tahminlere dayanı~: Bütçele~in iyi veya kötü olması, geniş 

ölçüde ,yapılan temel tahminlerin doğruluğuna bağlıdır. Doğ~ tahminle.r i-

çinde, istatistik metod ve teknikle~ en etkili şekilde uygulanmalıdı.r.Yan-

lış tahıninle~ yanlış sonuçlar doğu~arı:ı.k bütçeyi faydasız kılarla.r. 

ii- Bütçeler değişen şartlara devamlı olarak uymalıdır: Bütçeler kısa bir 

zamanda tamamlanamazlar. Belirli bir andaki du~a değil değişen şartlara uy-

gun olarak hazırlanmalıdırlar. Yani, bütçale~ dinamik olınalıdı~la.ro 

iii- Bütçeler otomatik şeki~de işlemezle~: Bütçeler tamamlandıktan sonra 

bütün sor~lu şahıslar bütçeye uygun şekilde çalışmalı ve onun başarıya u-

laşması için devamlı çabala~ sarfetmelidirler. Yani, işletme içinde bir büt-

ce şuu~u va~olmalıdı~. 

iv- Büt~~l~~önetimin yerini alamazla~: Bütçe ancak bir yönetim a~acı 

olarak kullanılır. Yani, bütçeye bi~ efendi olarak değil,bi~ hizmetci ola-

rak saygı gösterilmelidi~. Amaç, bütçeyi akıllıca kullanmak ve faydalnnmaktı~. 

(22) 

(23) 

Öztin AI-CGUq, }'inansal Yönetim, İstanbul 
Ya. No.41, İstanbul, 1982, s.l61. 
CSEALCILAR, s-;12. ' 

Ünv. İşletme Fak. Muhasebe Enso 
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3. BUTÇEN!N FONKSİYONLARI 

Bütçelerin Uç temel fonksiyonu vardır(24). Planlama, programl~ma(düzen-

leştirme) ve kontrol(denetim) şeklinde sayılabilen bu fonksiyonlar aslında 

yönetimin fonksiyonl~rının üçü ile aynıdır. Başka bir deGişle bütçeler, yö-

netime üç noktada yararlı olmaktadıı-. 

lUkkat edilmesi ge.reken çok önemli bir nokta, bütçelemenin tek başına 

bir anlamı olmadığı ve ancak yönetim sürecinin bir parçası olarak görülme-

sinin gerekliliğidir. 

3.1 •. Planlama 

Bütçele~e, toplam planlama etkinliklerinin bir paı-çasıdır. Bu ne-

denle bütçelerin, amaçları hareket noktası olarak seçmesi ge.rekir(25). 

Planlama gelecekte izlenecek yolun çizilmesidir. :Bütçeler gelecekte 

izlenecek yolu planlamada kullanılan e.y.rıntılı ve somut planlar oldukla.rın-

dan kapsadıkları zamanlar bakımından genel ola.re..k ikiye ayrılırlar.Uzun dö-

nem planlar yatı.rımları, paza.rları, genel örgüt yapılarını vb. kapsar. Dik-

kat edilirse bu planlar, st.ratejik kararlardır ve bir kere verildikten son-

ra 1-2 yıl gibi kısa bir dönem içerisinde değiştirilemezler. Kısa dönem Plan-

laması ise uzun dönem planlarının öngördüğü kısıtlamalar ve ilkeler ışığın-

da hazırlanır. Kısa dönem planlamasının en önemlisi olan bütçele.r de bu ne-

denle stratejik planların öngörülenlerinin ayrıntılı bir dökümü sayılabiliro 

(24) Sinan BOZOK, Yönetim Muhasebesi (deps notları), E.!.T.!.A.Ya.,Eskişehir, 
1977, s.9. 

(25) Semih BÜKER, Finansal Yön~tim, Anadolu ünv. Eğitim-Sağlık ve Eil~msel 
Araştırma Çalışm~ları Vakfı Yao ,No.23, Eskişeh\t', 1985,s.85o 
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Bilindi~i gibi amaçlara varmak için yapılan uğraşlar çeşitli alt 

bölümler arasında paylaştırılır. Bu, yapılan fonksiyonel iş böliimüdtir. Tüm 

müesseselerin amaçlarına varabitmesi için hedef ve yöntemlerinin düzenleşti

rilmesi gerekir. Bölümler için öngörülen hedefler arasında uyumluluk baştan 

sağlanınazsa ortaya çıkan sonuç, bir bütün olarak amaçlardan uzak düşmek ola

cal~ır. Alt bölümterin kendi hedeflerini bağımsız olarak saptayıp, bu hedef

lere tek tek varması alt optimizasyon olarak adlandırılır. Oysaki asıl amaç 

bir bütün olarak optimum noktaya.varabilmektir. 

~ölümlerin arasında uyum sağlayabilme yöntemlerinin en başında 

planlama ve btitçeleme gelir. Özellikle bölüm sorumlularının katkısı ile ha

zırlanan bütçeler, bölümterin hedefleri arasındaki farklılıkları ortadan 

kaldırarak ortak bir amaca yönelinmesini sağlayabilir. 

3.3. Kontrol 

Kontrol amaçlar, planlar, politikalar ve standartıara ne derece 

uyulup uyulmadığının saptanması işlemi'dir. 

Kontrol sürecinin, amaç, hedef ve standartların saptanması, iş 

başarısının ölçülmesi, gerçek sonuçlarla planlanmış sonuçların karşılaştı

rılması, sapmalar varsa bunların incelenmesi, bu analiz sonucu elde edilen 

verilerden yararlanılarak hataları önleyici tedbirler alınması, bu verile

rin yeniden planlama ve bütçeleme sürecinde kullanılması gibi aşamaları bu

lunmaktadır. 

Kontrol sürecinin belirtilen bu aşamalarından herhangi birisi ek-

sik olduğunda kontrol fonksiyonu ttimü ile işlemez olur. 

Bütçeterin yönetim kontrolü amacı ile kullanılabilmesi için ha-
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zırlanışlarından itibaren bazı özellikleri olması gerekir. Bu özellikler; 

i- Bütçelerin bölümsel sorumlulukları yansıtmaları ve; 

ii- Bütçelerin esnek olmalarıdır. 

Netice itibariyle bu açıklamaların ışığı altında bütçelerin fonk-

siyonlarını kısaca özetleyecek olursak; 

Planlama, kapsamlı, devamlı seçim ve tercih faaliyeti olan, önceli• 

ği bulunan ve amaç ile hedeflere ulaşmayı sağlayan bir araç olup, uygulama 

aracı olan programlar ise ayrıntılı planlardır. Bu nedenle programlama, kay-

nakların en iyi şekilde kullanımı için gerekli esasları getirir. Bunu sağla-

mak için de politikalar, yöntemler ve bütçeler bir araya getirilir. Bu da 

fiziksel ve/veya zihinsel çabayı gerektirecek ve kontrol mekanizmasına te-

mel olacaktır. Kontrol görevinin tam olarak yapılması için her fonksiyon i-

çin bütçe hazırlamak gerekir. Bu nedenle bütçenin bir denetim aracı olma ö-

zelliği ağır basar(26). 

(26) !nan ÖZALP, !şletmelerde Yönetim (Fonksiyonlar ve Organizasyon), Bayteş 
A.Ş. Ya.Eskişehir, 1984, s.38,65 ve l70o 



İkinci K ı 8 ı m 

GENEL BÜTÇE İLKELERİ VE BÜTÇENİN HAZIRLANMASI 

l. GENEL BÜTÇE İLKELERİ 

Bütçeterin hazı~lanmasında başarıya e~işmek için göz önünde bulundurul

ması ge~ekli olan ilkele~i şöyle açıklayabili~iz(27): 

i- Doaru bilgiler toplamak ve gerçek olaylara dayanmak ilkesi;Müessese

lerde iyi bir bütçe sistemini kurmak için, he~şeyden önce olaylar, .rakamlar 

verile~ vb. en iyi ve doğru bi~ şekilde toplanmalı, kontrol ve kabul edilme

lidir. Bu bilgile~ sistemli bir şekilde kullanılmalıdı~. Ge~ek geçmiş çalış

malara ge~ekse gelecekteki didinmelere ilişkin olaylar bilimsel metodlarla 

incelenmeli ve araştırmalar yapılmalıdır. 

ii- Yüksek yönetimin desteği ilkesi; list yöneticiler aktif ve samimi ola

rak elbirliğiyle bütçeyi desteklemelidi.rler. Bunun içinde, bütçe ile ilgili 

bütün işlemlerden ve sonuçlardan üst yönetim haberdar edilmelidir. ~u sayede 

gerekli koo~dinasyonda kurulmuş olur. 

Ayrıca bütçenin hazırlanması için hız ve yönetim en üstten gelmelidi~. Et

kili bir bütçe p~ogramı kumanda otoritesi tarafından yerine getirilmelidir~ 

iii- İyi bir o~ganizasyonun kurulması ilkesi; Bütçelemeyebaşlamadan önce 

bütün olarak bi~ o~ganizasyon planı yapılmalıdır. Ancak bu yapılmakla bütçe

leme işleminden fayda elde edilecek şekilde yararlanılmış olur. 

!yi bir organizasyonun kurulabilmesi için, işletmenin bütün fonks~onla.rı 

(27) Cill~LCILAR, s.25o 
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için sortmluluk ve oto~ite tesbit ve kayıt edilmeli ve de organizasyon i

çinde bazı kimseler bütçeleme işlemiyle görevlendirilmelidirle~. ~ôylece 

bütçe bUtUn o~ganizasyonun so~luluğunda gelecekteki çalışmaların ve he

sapların bir tahmini olu~. 

Yürütümü etkili kılmak için belirli fertlere sorumlulukla~ yüklenmesi 

sistemin kurulmasında temel görevlerden birisidir. 

iv- Yeter-li muhasebe sistemi ilkesi; Başarılı bütçe programı, bütçeleme 

ile muhe.sebe fonksiyonları a~asında çok yakın işbirliğini gerektirir. Özel

likle, tahminle~in hazı~lanmasında geçmiş çalışmala~ın kayıtları temel ve

riler oldUğundan muhasebe departmanının ~olü büyüktür. 

Bütçe p~osedürü, muhasebe ile aynı geli~-gider sınıflamalarını kullanma

lıdır. Eğe~ sınıflamalar aynı olmazsa ka~şılaştırmala~ anlamsız olacaktı~. 

Genel bi~ kural olarak, bütçe prosedürlerini kabul etmeden önce hesap p

lanı ve ilgili sınıflamala~ tam olarak incelenmelidir. Böylece muhasebe , 

yönetim maksatları ile kullanılabili~ şekilde düzenlenmiş olur. 

v- Esneklik ilkesi; Yönetimin bütün basamaklarındaki görevliler bütçenin 

işletmeyi yönetmeyeceğini bilmelidirler. Bütçenin uygulanmasında esneklik 

temel bir ilke olarak kabul edilmeli ve bütçe hazırlanı~ken önceden görülme

yen ve beklenilmeyen bir çok olayla~ın uygulama safhasında meydana çıkabil

mesi ve eldeki bütçenin bu yeni durumları kapsaması bütçeye ne de~ece esnek

lik verileceği açısından dikkatle düşünülmelidir. 

Gider ka~akterli bütçele~ esnekliğe itibar edilmeden kullanılamazla~oFakat 

bütçelerin hangi tür-ü hazı~lanırsa hazırlansın tahmin edilen sonuçla~la ge~

çekleşen sonuçların bi.r-birler-ini tutmayacaklanna. hazırlıklı olunmalıdır • 

• 
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2. BUTÇENİN HAZIRLANMASI 

BUtçele~in hazı~lanması, bi~ anlamda d~a son~a yapılacak uygulamanın ön

ceden planlanması ve bunun mali yUkünün hesaplanması demektir •. Böyle bi~ büt-

cenin hazı~lanması ise bütçe hazı~lığı aşamasında her düzeydeki yöneticinin 

uygulama ile ilgili gö~üşlerinin alınmasını ge~ekti~ecektir(2S). 

BUtçelerin hazırlanabilmesi için standartların saptanması ve müessese i-

gerisindeki etkinlikterin iyi kavranması gereki~. Müessesenin etkinliklerinin 

gerektirdiği giderler gözönünde tutulmaksızın saptanan standartların ya~ardan 

çok zararı olur. Gelişigüzel hazırlanan bütçeler ulaşılması olanaksız hedef-

ler saptarlar. Bu da müessese açısından bazı sakıncaları doğuracaktır. 

Bütçeleme planlanan faaliyetlerin rakamsal ifadesi olduğundan bütçelerneye 

temel amaçların saptanması ile başlanır. Temel amaçların saptanması uzun va-

deli planlar ile, uzun vadeli planlar ise uzun vadeli satış tahminleri ile 

gerçekleşi~. Uzun vadeli satış tahminlerinin yapılması mal veya hizmetlerin 

üretiminde izlenecek strateji ile ilgilidir. 

Satışların miktarı tahmin edildikten sonra, her mal veya hizmet için kısa · 

vadeli·satış tahmini yapmak gere~.Diğer yandan mal veya hizmetler ile ilgi-

li satışlar bütçelenmelidir. 

Mal ve/veya hizmetlerin satışları ile üretimleri ile ilgili btitçelenmiş 

rakamları tesbit ettikten sonra bütçenin uygulanması aşamasına gelinmiştir. 

Bütçenin uygulama aşamasında ise, bütçetenmiş finansal raporlardan önem-

li ölçüde yararlanılır!29)o 

(2S) Beyhan ATAÇ, Engin ATAÇ ve Önder ÖZ~ZANÇ, Belediye Bütçeleri, E.İoT.!. 
Akademisi Ya. ,No. lS5/116, Eskişehir, 1977, s.l21. 

( 29) BÜKER, s. SS. -'' 
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Bütçenin hazırlanmasında, bütçenin sorumluluğundan, bütçelema dönemin

den ve de bütçelema basamaklarından balısetmAk yerinde olacaktır(JO), 

2,1, ~ütçenin Sorumluluğu 

Yapılan çabala~ı ve didinmele~i bütçelemek, yönetirole görevli bü

tün fertlerin işbirliğini gerektirir. Bütçe p~osedürle~inin tesisi ve ~e

vizyonu, verile~in temini, incelenmesi, koo~dinasyonu ve bunları finansal 

terimlerle açıklamak gibi görevler bir şahsın veya grubun so~luluğuna ve

rilmelidir. Bu kişi veya gruplar hakkında şunlar açıklanabili~: 

2.1.1. Bütçe Uzmanı 

Bütçeyi hazırlama gö~evi bir bütçe uzmanına, muhasebec~e 

verilmelidir. Muhasebeci, baş yönetici ve bölüm başları ile yakın işbirli

ği kura~ak bu görevi ye~ine geti~ir. 

Bütçeyi hazı~lama görevinin muhasebeciye, yani bir bütçeleme 

uzmanı veya adayına verilmesinin; bütçeleme ve muhasebe prosedU~lerinin ye k-. 

pare kılınmasını kolaylaştırmak, muhasebe ve bütçeleme mal~yetini azaltmak, 

muhasebecinin asli görevinin icabı diğe~ bütün fonksiyonlarla yakından ilgi

lenmesini sağlamak ve geçmişteki yür'Jtüme ilişkin verileri toplamak, incele

mek ve açıklamak gibi üstünlükleri olabili~. 

2.1.2. Bütçe Di~ektörü 

Büyük kuruluşlarda, bölümler genellikle bütçelerini kendile

~i hazı~larlar. ~u halde bütçe p~osedürü, bölüm bütçelerinin hazırlanmasını;· 

denetlernek ve bunları genel bütçe halinde birleştirmekti~. 

(30) CErrıALCILAR, s. 33-43. 
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Böylelikle özel ihtiaası gerektiren bir fonksiyon olan bütçenin 

yürütümilnden direkt sorumlu olarak sütçe direktörü görevlendirilir. Böyle-

ce bütçenia hazırlanması ve idaresinde gerekli dikkat temin edilmii olur. 

Bütçe direktörünün görevleri, bütçe politika ve prosedürlerini a-

çıklamak, bHtçelerin hazırlanması için gerekli araçları tedarik etmek ve 

teknik uyarmalarda bulunmak, temel şekilleri, eetvelleri ve raporları ha-

zırlama~, bütçeleri toplayarak baş yöneticinin onayına sunmak, gerçek so-

nuçlarla bütçetenmiş rakamları karşılaştırıp, inceleme ve açıklamalar yap-

mak, bütçe ile ilgili belirgin yazı işlerini yönetmek ve bütçe ile ilgili 

bütün hususlarda baş yöneticiye ve bütçe komitesine bilgi vennek olarak 

sayılabilir. 

2.1.3. Bütçe Komitesi 

Qok büyük kuruluşlarda, bütçeterin hazıttlanmasında öğütle-

mele~de bulunmak için bir danışma komitesi kurulur. Bu komite, genellikle 

ba~ yönetici ve bölüm başlarından, direktör ve uzman muhasebeci gibi kişi-

lerden oluşur. 

Bütçeler hazırlandıktan sonra korniteye sunulur. Komite ge-

nel esaslar ışığında bütçeleri değerlendirir, gerekiyorsa değişiklik için 

uyarılar yapar ve yüksek yönetime onaylanmak üzere verir. 

Bütçe komitesinin görevleri, bütçe tahminlerini bölümlerden 

alarak kontrol ve öğütlerde bulunmak, bölümlerarası anl~şmazlıkları karara 

bağlamak, bütçedeki değişmeleri göstermek, genel bütçe tasarısının hazır-

lanmasında uyarılarda bulunmak şeklinde özetlenebilir. 

Komiteler bütçeterin hazırlanışlarına bizzat katılacak o-

lurlarsa çalışma komiteleri hüviyetine bürüncüş olurlar. 
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2.2. Bütçeleme Dönemi 

Bütçeler belirli bir zaman döneminde kullanılmak üzere hazırlanır

lar. Bu dönemin uzunluğu değişken olabilir ve tesbiti güçtür. 

Bütçe döneminin uzunluğu; 

i- Kuruluşun tipine (kir veya hizmet amaçlı)'· 

ii- Bütçenin tertip edilme maksadına, 

iii- İçinde bulunulan dalın özel ~artlarına.ve; 

iv- Genel ekonomik duruma göre değişir. 

Bütçe dönemini kararlaştırırken genellikle şu faktörler önemlidir; 

i- Muhasebe dönemi, 

ii- Genel ekonominin sağlamlığı, 

iii- İşletme politikasındaki değişmeler, 

iv- Mevsimlik faktörlerin etkisi, 

v- Finansman, üretim, personel, pazarlama vb. metodları ve; 

vi- İstatistiklerin yapısı. 

2.3. Bütçeleme Basamakları 

Bütçeler genel olarak başlıca şu basamaklardan geçerek hazırlanırlar: 

i- Amacın kararlaştırılması, 

ii- Ayrıntılı bütçeterin hazırlanması, 

iii- Bütçe tasarısının düzeltilmesi ve; 

iv- Bütçe tasarısının onaya sunulması. 

- _, 

------------------------------------------



U Ç U N C U B Ö L U M 

VAKIFLARDA BÜTÇELEME 

:B i ):' i n c i KıaJ.m 

VAKIFLARDA BÜTÇENİN UYGULAHABİLİRLİG!, KAVRAMLAR!, 

SÜREC!, SİSTEM MODELİ 

l. VAIUFLARDA BÜTÇENİN UYGULAUABİLİRLİGİ 

Bi~ işletmenin (veya bi~ vakfJ.n) bir şubesinin (veya bir işlet~esinin) 
... 

enincie sonunda ınu::ı.yyen bir asgari bi~ ka.t'J. elGI.e etmesi ge~ektiği, yoksa 

halihazJ.~aaki şekliyle onun devamlı mevcudiyeti~dea bahsedilemeyeceği hiç-
... 

bir zaman unutulmaoalJ.dl.r. Bu sebebten, bi~ kar hedefini belirlemede ilk 

aGI.uı. vala.f veya işletmesinin mevcuıiiyetiııi ispat için lüzumlu kir seviyesi-

ni tayin etı::ıektir(3l). VakıflarJ..n gelirlerinin önemli kJ.smı aiaatlat' ve ba

ğJ.şla~aır. }':ar amaçsJ.z ı;ılabil.mek için tüm faaliyet lerinden ~r unsurunu». 

çJ.kartJ.lmasJ. gerekli değildir(32). 

Ka~ ve vakıf kavramlarJ.nJ.n bu şekilde bağdaştırJ.lmasJ. konusunda Vakıfla~ 

P;eael Müdürlüğünün göl:'üşleri de aynıdl.~; " Vak:ı.flar, hizmetle~ini sürciü,rınek 

istiyorlarsa bir tüccar gibi düşünmek ve ~alışmak zorundadJ.~lar. Böylece 

vala.f eserlerini koru:"na ve amaçlara ulaşma işlevle~i daha kolaylaşacaktJ.r ••• " 

(33). Bu da planlama-programlama-kontrol faaliyetlerinin yerine getiril~esi 

demektir. 

(31) Ferruh ÇÖMLEKCİ, 1\ir-J.n Plaa-
lanması ve Öl ülmesi" ESADER c.VI S.2 Haziran-1970 s.3. 

(32) Celal t..""EPEKCİ, "Kar .Anı.acJ. Gütmeyeıı Kurulusla~ıia Muhasebe Sisteminin ö
zellikleri", ESADER, C.XVIII, S.l, (Ocak-1982),s.52. 

(33) Leyla ELBURZ, "Vala.f Yerler-ine Yüksek f.ira", r:.İLLİYET GAZETESİ, (2.Mart. 
1986), s.3. 

..:.:~ 



Vakıf bütçeleriaia hazırlanışınia başarıya ulaşmak için, hazırlanacak 

olaa bütçelerin, temel bütç8 ilkeleri ışığı altında hazırlanmış olaala~ 

gerekir. 
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Vakıflarda iyi bir bütçe sistemi kurmak için, doğru bir şekilde toplan

mış olan olaylar, rakamlar ve veriler kontrol ve kabul ed.ild.ilcteıı sc:ırıra yük

sek yönetimin desteğiyle (örneğin Vakıf Başkanı) uygulatıaya kenul.ııtalıdır. 

Bütçe hazırlıkların~a yü~tüm işlevinin başarılı kılınması için vakıf örgüt 

şamasında belirli fertlere sorumluluklar yüklenmesi şarttır. 

Bütçenin uygulama safhasında vakıf yöneticileri esnekliği temel bi.r ilke 

olarak kabul etmelidirler. Daha önceden de söz edildiği gibi görülemeyen ve 

bekle~eyen bir çok olayların uygulama safhasında meydana çıkabilmesi bütçe

ye ne derece esneklik verileceği açısından düşünülmelidir. 

Vakıf hesap planlarının cia bUtçeleme sürecinde yeri tartışılmayacak ka

tar büyüktür. Genel bir kural olarak bütçe prosedürlerinin başarısı hesap 

planlarının ve ilgili sınıflaııdırmalarını• iyi bir şekilde incelenmelerine 

bağlıdır. 

2. VAKIFLARDA BÜTÇE KAVRAMLARI 

Bütçeler vala.fların yönetimlerinde yer alan yardımcı bir araç ola.rak 

kullanılırlar(34). Dolayısıyla vakıfların bütçe hazırlamalarının gerekli 

olduğu bilinmesine rağmen, no.rmalde vakıfların ciG.di bir şekilde bütçe ha

zırlama çalışmalarına girmedikleri gözle~ektedir. Bu itibarla, vakıfların 

ancak çok zorunluluğunu hissettikleri zamarı b~itçe hazırlık çalışmalarıila 

girdikleri göze çarpmalctadır. 

Vakıflarda bütçe lcavramlarını açıklarken, vakıf bütçesi kavramından ve 

vakıf bütçelerinin içeriğind.e yer alan vakıf sorumluluk bütçeleri kavramla-

rınian bahsetmek yerinde olacaktır. 

(34) CEM ... \LCILAR, s. 3. 
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z,ı,Vakıf Bütçesi Kavpaaı· · 

Vakıf bütçesi; vakıf yönetimine yardımcı olmak üzere ve/veya yasal 

düzenlemeler nedeniyle hazırlanan, basit bir tahmin olmayıp belirli bir 

zaman sUresi içinde &elecekteki faaliyetle~ için önceden hazırlanan, plan

lanan ve gerçekleşen faaliyetlerin sonuçlarının karşılaştırılmasında bir 

ölçü aracı olan ve özellikle toplam gelir ile giderleri tahmin ederek, büt

çe fazla veya açığını saptamakla, yürütme ve uygulama işlevlerine izin ve-

ren rakamsal bir tasarruftur. 

Bu tanımın ışığı altında vakıf özellikleri göz önüne alınırsa,vakıf 

bütçelerinin temel özellikleri şöyle sıralanabilir: 

i- Yönetime yardımcı olmak üzere veya yasal nedenlerle hazırlanırlar, 

ii- Basit bir tahmin olmayıp, belirli bir zamanın planıdırlar, 

iii- Planlanan ve gerçekleşen sonuoların karşılaştırılmasında bir ölçü 

aracıdır lar, 

iv- Toplam gelir ve giderleri tahmin ederek, bütçe fazlasını ve açığı-

nı gösterirler, 

v- Yürütme ve uygulamaya izin vererek, uygulandığı alanlarda vakıf po-: 

litikasını belirlerler, 
1 

vi- Esnektirler, periyodik olarak incelenebilirler ve düzeltmeler yap-

maya açıktırlar, 

2,2, Vakıf Sorumluluk Bütçeleri Kavramı 

Etkili yönetimin temel ilkelerinden birisi olarak kabul edilen büt

çeler, bugün kir planlaması ve kontrolu ile eş anlamda kullanılmaktadırlar 

(35). Bu durumda kir veya zararın bir sorumluluğu olması gerektiği muhakkak-

-------~---
(35) Yüksel Koç-YALKIN, Yönetim Aracı Olapak İQletme Btitçelepi, Siyasal Bil

giler Fakültesi Ya, Ankara,l985, s.4o 
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t~~· İşlevle~i ye~ine geti~i~ken az mikta~da da olsa yapılacak ki~n ve bu 
,. 

karın kont~olüaüA ilgili üniteler itibariyle dağıtılması gerekir. 

Bütçeler vakıf fonksiyonla~ına gö~e bölümlendirilmele~inin yanısına 

ayrıca örgüt yapısı gözönüne alına~ak saptanan sorumluluk merkezlerine göre-

de alt bütçelere ayrılı~la~. Ö~neğin, tek bi~ ünite bütçesi ye~ine sorumlu-

luğun üniteler itibariyle dağıtıla~ak bir çok ya~dımcı ünitelerin bütçeleri 

hazırlanabilecektir. 

Söz konusu bölümleme~bütçelerde saptanan hedefle~in ast yöneticiler 

ile üst yöneticiler için yetki ve sorumluluk sınırları olarak tanımlanması-

dır. 

So~umluluk bütçelemesi, so~luluk muhasebesi genel adları ile anı

lan Planlama-programlxma-Kont~ol sistemi şöyle tanımlanaoilmektedir(36): 

Surumluluk bütçelemesi; giderleri ve gelirleri sorumluluk alanları 

itibariyle destekleyerek, böylelikle standart maliyetlerden ve bütçelerden 

sapmaları sorumlu kişi veya gruplar açısından belirleyebilmekti~. 

Bütçeler sorumluluklar açısından bazı raporlara bağlanacaklardır. 

bu raporlara " faaliyet ", " kontrol " raporları da denilebilir. Bu rapo.t-

lar, vakıf rapor sisteminin sadece bir kısmını oluşturdukları gerekçesiyle 

vakıf rapor sistemi için belirlenen özellikleri (dolayısı ile sorumlulukla.t-ı) 

taşır ve üç temel özellik gösterirler(37). Ü~üncü bölümde de ele alınacağı gib 

i- Yönetim so~lulukla~ına göre düzenl~nirle~, 

ii- İstisna yoluyla yönetL~ ilkesine yer verirler, 

iii- Tekrarlanma ilkesi gereğince kısa dönemlidirler. 

------.C~()) BOZOK, s. 37 • 
07) YALKIN, s.223. 
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.3. VAKIFLARDA BÜTÇELEME SÜREC! 

Vakıfların büyüklüklerine göre hazırlanacak bütçeterin hazırlanmaları, 

uygulanmalan ve kontrolleri aynı veya çeşitli üniteler itibariyle gerçek-

leştirilir. Vakıf yönetimlerinin kararları, vakfın uzun dönemli başarısı 
.... 

için gerçekci olan kar ve yatırım kazançları gerçekleştirilmesini sağlaya-

cak nitelikte olmalıdır. 

Basamaksal olarak üstt~n alt kademelere inildikçe, görevlerin sınırlan 

belli olacaktır. Buna karşı üst yöneticilerdeJ, sorumluluklarını yerine ge-

tirmek için kendilerina göçerilen yetkinin sınırları,bütçe sisteminde beli~-

tilıuüidi~. 

Hiy~tarşik bir vakıf şemasına bakacak olursak, bütçeleme iki şekilde ele 

alına~ak vakıf bünyesi içine yerleştirilılbili~. Birinci du..ruı.ıu:la bütçe komi-

tesi direkt genel müdürü (vakıf md.)'ne bağlıdır, diğe~ birim amirleri ile 

aynı paralelde görev yapar. İkinci konumda ise, bütçe komitesi muhasebe ve 

mali işler amirine (veya finans yöneticisi) bağlı olup, onun direktifte

riyle çalışmalarını sü~dürebilS.r. (Bkz: Şekil-1) ; 

;.ı. Bütçenin Hazırlanması İle İlgili Organla,r 

Vakıf bünyesi içerisinde bütçeyi hazırlama görevi muhasebeciye ve-

rilmelidir. Muhasebecinin bir bütçe uzmanı olması veya en azından konuyu 

bilmesi gerekir. Bütçe, vakıf yönetiminde herkesi kendi sorumluluk alanla-

rına giren faaliyetlerle ilgili olarak zamanlı ve erken düşünmeye alıştırır. 

Hazırlama sürecinde bütçe hazırlayıcısı, eski yıllardaki verilerden, ista• 

tistiklerden vb. yararlanarak bu konuda en etken rol oynarlar. 

Bütçeler hazırl~nırlarken, detaylı olarak istenen bütçele~ sorumlu-

luk merkezleri tarafınd:a:ıcU.ü.~~nlenmelidirler. 
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Çok genel anlamda söyleyecek olursak, sağlıklı olarak hazırlan

maları istenen valaf bütçeleri esasında m~li işler görevlisi, muhasebeci

ler, istatistikciler ve ekonomiatıerin yakın işbirlikleriyle hazırlanmalı

dırlar, 

3;2, Bütçenin Uygulanması İle İlgili Organlap 

Vakıf yöneticileri ve vakıf bUtçe yöneticileri bütçeleri hazırla~ 

mazlar, bu nedenle vakıf bütçe yöneticilerinin sorumlulukları, bütçe faali

yetlerine nezaret etmek ve bütçelerin uygulanmasına ilişkin konularda koor

dinatör veya danışman olarak katılmakla sınırlıdır. 

Bütçeyi hazırlamakla görevli kişiler, htızırlık göı:-evleri bittik

ten sonra da bütçelerin uygulamalarını izlemekle fonksiyonl.arını devam et

tirirler. Vakıf yü~i~e kurulları bütçeleri uygulamaya koymakla ve uygula

manın sonuçlarını kontrol etmekle, fonksiyonlarını devam ettirirler. 

3.3. Bütçenin KontrolU İle İlgili Organlar 

Bütçenin denetim yü~tülüğü, denetleyen kişiler ile hesap veren 

ldşiler arasında bir ast-üst ilişkisini gerektirir, Bu ilişki valaflarda~ 

da bütçe uzmanı ile bütçe komiteleri arasında yaşan~bilir, Şunu belirtmek 

gerekir ki, büt9e komitesi sadece bütçenin Ust yönetime sunulmadan önce de

netiminde görev al4r. Bütçenin asıl denetimini vakıf mildilrü ve de dolayısı 

ile yönetim kurulu yapar. Vakıf müdürü gelen bütçeyi kontrol ederek, hiyer

arşik bir sıra içerisinde üst yönetime ulaştırmakla göı:-evini yerine getir-

miş olur. 

Bütçenin onaylanmasının tek yetkili yeri ise; vakıf yönetim kuru

lu olup; hazırlama, onaylama, uygulama ve kontrol safhaları bit'birlerini 

izlerler. 
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Tüm bu açıklamaların ışığı altında şunları söylernek ge~ekir ki; 

vakıflarda ki bütçeleme sürecinde, sistemin etkili olabilmesi için bütçe 

hiyerarşik basamaklarının, özellikle üst yöneticiler tarafından desteklen-

mesi zorunludur. Genel müdür seviyesindekiler veya genel kuru1la~ bütçele-

me sistemini bii~Un ayrıntıları ile desteklemeye istekli değille~se, vakıf-

lardaki bütçe sist~mi hiçbir şeldlde başarıya ulaşma şansına sahip olmaya-

caktır. 

Özet olarak, bütçeleme bir grup faaliyeti olup, başarılı veya 

başarısız olmak, vakıf genelindeki o.ı:-tak bir sonuç olacağından her lmde-

medc bütçe faaliyetine katılmalı ve bütçelemenin sorumluluğunda olmalıdır. 

4. VAKIFLARDA BÜTÇELE!;TE SİSTEM r.:ODELİ 

Model bi.t' gerçeğin, akışın ya da sistemin işleyişini yansıtan bir gös-

terimdir(Js). Vakıflarda hazırlanacak olan bütçele~ de b~tllıbaşına bir sis-

tem olduklarına göre, l~.rulacak model, sistemi yansıtma özelliği ve kulla-

nım amaçlarına göre açıklayıcı ve kestirine dönük olacaktı.r. Modelin kurul-

ması bütçe sisteminin en önemli aşam;ı.larından birisidir. Çünkü ekonomik 

sistemlerin karmaşıklığı ve ölçmede kulla.nılı.rken karşılaşılan güçliikler, 

uygulamada he,tohangi bi~ sistemi tam olarak yansıtabilen bir modelin kurul-

masını olanaksız du.t"Uma getirebilmektedir. 

Vakıflarda kurulacak olan bütçe modellel:'ini açıkla!:'ken, kontpol edilebi-

len ve kontrol edilemeyen değişkenlel:'in varlığının unututmaması gerekir.Bu-

rada sözü edilen kontrol edilen değişkenler değe!:'leri lml:'a.r ol:'ganla.rı tara-

(38) 
•• e A 

Ali Fuat YUZER, Işletme Yönetiminde Kar-z:ı.rar Bütcesine 6bsılıklı Ya.k-
lasım, E. İ. T. İ.A. Ya. Ho. 236/ 157_, Eskişehir, 1981, s.l~ 'den; R. L.ACKOFF
M. w. SASIENI, Fundamentals o:f 1)nerations Eı:-!se::.ı.l:'ch, John Wiley and Sons, 
New York, 1968, s.6o. 
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fından s:Apb.nıp p;erçekleşen değişkenleri, kontrol edilemeyen dei;işkenler 

ise; siste:ı:ün işleyişini etkileyen fakat, dei~erleı·i knı:-ar orr;anlarınca 

saptanr.ıası gerçe kleşr.ıeyen ortamda oluşan de(~işkenle rdir09). 

V~kıflarda bütçeler için geli~tirilmiş olan model, uy6~lanacaeı sistem 

için kuşkusuz süı:-ekli ol::ı.rak e.eçerli değildir. :Bu noktada sorun r.ıodelin 

bi.i.nyeye uyum gösteremediği zamanlarda yeni bir modelin eeli!]tirilmesi ge-

rektiğinin a.yrıntıları ilc be lir>len~bilmesidir( 40). 

4.1. Vala.f-I.'uh::ı.sebe-:~utce İliskileri 

Vakıfl::ı.r>da lru.r>ulacak olan model, valnf-muhasebe-bütçe ilişkileri 

s.:ı.yesinde gerçekleşecekti.r. Biitçe le rin muh:ısebe sistemle r>iyle ve kull:ı.nı-

A 

l:ıcak olan hesap is:LTU ve özellikleriyle yakın :ı.lakaları nedeniyle ortaya 

çıkan ilişkiler vala.f bUtçeleri için kurulacak nodele tenel teşkil edecek-

lerdir. 

V:3.kıf-Muhasebe-BUtçe ilişkilerinin temelleri ş~le açıklanabilir: 

4.l.lo Vakıf-Muhasebe İliGkileri 

.... 
V~kıflarda da hesap planlarının seçL~i diğer kar arnncı güt-

meyen kurt1.!!1lat>da old1iığu gibi serbesttir. Fnkat yapılması gereken bu hesap-

ların bütçeleme sistemine uygun ol:r::ı.;ı.sının gerekliliğidir. Vala.f amru;larına 

ulaşı!w .. k için ::ı.yrılacak olan fonlar>ın kontroli.ine ve hesap veı:ıne yqkümHi.lUğü-

ne aneale hesap gruplarını kurmak yoluyla ulaı:;ılır. Fonlar bilindiği gibi 

vala..f :oı.maçlar:-ını t;erçekleştirmek için ayrılmış olan aktiflarden oluşacaktır. 

Fonlar tUketilip tüketil{mıenelerine gö.re, ko.psadığı aktifler için bir sınıf-

lcmıa ölçüs·:i olm·lo.r. Dolayısıyla muhasebe plnnl:;ı.nnın, ~enel kabullü muh$81-

(39) H: .. üim OOGTWSÖZ, " Yöıı..uticinin Yardımcısı T'ilimsel ::3it' T.'eslelc:Yöneyler:ı 
Aro.:=ıtırm:ı.sı" , ST.::Vi\ v·:, ±DARE DSRGİSİ' s. 55' (: ;:;ı.rt-1973)' 9" l4. 

( 40) y,jz:s~, s. ıs. 
'c .,.:J 
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bo ilkeleri ışığında, golir ve gider karakterli hesapların yanında, fon 

hesaplarına da yer vererek hazırlanmaları gerekiro 

Vakıfların genel hesap planlarını incelerken unutulmamalıdır

ki; vakıflar.-ın tekdüzen hesap planlarını kullanmaları ihtiyaç haline gel

miçtir. Vakıfların tekdüzen hesap planlarını kullanmaları hakkında doğal 

olarak bir mecburiyet yoktur. Fakat,vakıfların zaman içerisinde tekdüzen 

hesap planlarını kulla.rumalarının gerekliliğini kabul etmeleri gerekir.Çü~

kü tekdüzen hesap p~nları, muhasebe sistemine kolaylık getireceği gibi, 

bütçe çalışmalarına da kolaylık sağlayacaktır. 

Vakıflar, muhasebe planlarını ve özellikle hesap planlarını 

dilzenle.rlerken, bütçe sistemlerine uygunluğa da dikkat etmelidirler. Hesap 

planlarının vakıflara ve bütçe çalışmalarına uygun olmaları isteniyorsa 

hesap isimleri olverişli ve yeterli miktarda hazırlanmalı ve ayrıntılı ola

rak yardımcı hesaplarla da desteklenmelidir. 

Vakıf yönetiminin ve dış gözlemcilerin bilei ihtiyaçları rapor

lama sistemi ile daha ııygun ola.rak kax-şılunıx-. Raporlar bilindiği gibi, mu

hasebe verilerinden yaraı:-lanılarak ilgili kişilerin bilgi ihtiyaçlarını gi

dermek için hazırlanan bilgi aktarma araçlarıdır. 

r.~uhasebe raporları aynı zamanda, bütçelerin de kontrolüne ola

nak sağlar. Periyodik olarak çıkartılan raporlar (mizanlar, bilança, gelir

gider tablosu, vb.) ve yönetim raporları (sorumluluk raporları, yüzde ra

porları,vb.) .sayesinde bütçelerin ne oranda gerçekleştiklorine ba.kılabilir. 

Muhasebe raporları, valctın amaçlarının gerçekleştirilmesiyle 

ilr,ili tüm bilgileri içermesi halinde, bütçelere olan EÜVenin Rrtmasına 

yardım edecek , böylece biltçenin ile:ili a,st-üst kademedekiler t::ı.rafından 

desteklenmesine yardımcı olacaktır. 



-34-

4.1. 2o Muhasebc-l3Utç's İlişkileri 

~etim sistemlerinden olan bütçeler, her aşamada mu

hasebe verilerinden eeniş ölçüde yara~lanır. Geçmiş dönemlerde muhasebeleş

miş fiili faaliyet sonuçlarından vakıf bütçelerinin planlama ve programlama 

aşamasında yararlanılır. Muha§ebe disiplininin ürettiği veriler olmadan va

kıf bütçelerinin gerçek bir şekilde planlanacaeı, pro~rarnlanacaGı ve kont

rol edilebileceği düşünülemez. 

Vakıflarda hazırlananan bütçeler gelecekte belli bir dönem için 

planlanan faaliyetleri sayısal ve özellikle parasal değerle.rle belirler, 

vakıf muhasebesi ise geçmişte belli bir dönem için taaliyetlere ait tüm fi

ili sonuçları gösterir. 

Genel muhasebe fonksiyonlarının içerisine biitçeleme katılamaz.Her

ne kadar bütçeler, muhasebenin ileri şekli veya geleceğin muhasebesi şeklin

de algılanıyorlarsa da, aralarında yakın bir ilişkinin varlığı bilinmekte ve 

bu görüşün vakıf yöneticilerini yanlış yönlendireceği sanılmaktadır. 

Muhasebe fiili rakamlar ve gerçek masrattarla iş görmesine karşı

lık, bütçeler gelecekteki çalışmalar için ta1unini rakamları kullanır. :Böy

lece sorumlu bölümterin ~alışmala.rının teıabit edilen esaslara göre devamı 

gerçekleştirilir. 

Vakıf bütçeleri ile vakıf muhasebe sistemi arasında ayrılıklar 

olmasına rağmen, her iki sistemin de yanyana çalışmaları doğaldır. Fakat, 

vakıf bütçesinin bir muhasebe aracı olmayıp, sadece yönetimin temel bir a

racı olduğu unutulmamalıdır. 

Vakıflaraa hazırl~nucak olan bütçeler, vakıfların amaçlarına ve 

özelliklerine e;ö.re ve vakfı n mu.>ıasebe planı ve sınıflamalarına uygun ola-
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.rak, bi.r sınıflama sistemini esas alıp düzenlenmesi gereklidir. Bu takdi..r-

de bütçetenmiş ve gerçekleşmiş sonuçlar yo.rumlanabili~. Ayrıca gerçek ge-

li~le~, giderler ve diğer finansal hesaplar periyodik olarak bütçetenmiş 

sonuçlarla karşılaştırılı.r. 

Bütçe sürecinde, muhasebe hesap planl~rında kujlanılan isimle~-

den ve aynı gelir-gide~ sınıfl~alarından faydalanmalıdı.r. Böylece anlamlı 

Ica.rşı laştı rnıala.r yapma olanağı doğacaktır. 

T.c. Başbakanlık DPT Koordinasyon Dairesi Mali ve Hukuki Tedbtr-

ler Şubesi, bütçeler hazırlanırken tekdüzen muhasebe sistemlerine rağbet 

etmenin gerekliliğine işaret etmiş ve faaliyet bütçeleri konusunda sorumlu-

luk merkezleri itiba~iyle genel bilgileri saptayarak yayınlamıştır(4l) • 

. . 4.1.3. Vakıf-Bütçe !lişkile~i 

Y()neticile.t", vakıf senetlerinde belit"tile.n amaçları gerçek-

leşti.t"ebilmek için gerekli olan yönetim planla~ını yaparlar, koordine eder-

ler. İşte bu aşamadan sonra yöneticiler, düzenleştirilmiş yönetim planları-

nı göstermek için bütçeleri kullanmalıdıt"lar. 

Esas:i..n.da bütçele~, küçük veya büyük he.t" türlü vakıflara uygula-

nabileceği gibi, aynı zamanda vakıfların ünitelot'ine ve de işletmelerine-

de eygulanabilecektir·. Bu durumda dikkati çekecek olan husus, vakıfların 

ve vakıf işletmelet"inin veya ünitelerinin hacmine, tipine.ve özelliklorine 

göre bütçenin uygUlanmasında izlenecek metodun de~işiklikle~ göste.receği-

di~. 

(41) Bu konuda d~ha fazla bilgi için bkz; Tekdüzen Muhasebe Sistemi-İşletme 
Bütçeleri Rehbe~i, T.c. BaŞbakanlık DPT Koot"dinasyon Dairesi I;Iali ve 
Hukuki Tedbirler Şubesi Ya. No. 1525, Ankara, 1977. 

_, 
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Vakıf yöneticileri, kendi yönlendirmeleri yerine bünyelerine uy• 

gun olarak hazırlanmış bütçe ilke ve siireçlerini uyeulayarak vakıf amaçla-

rına ulaşmaya çalıçmalıdırlar. Eütçelerin hazırlanışlarında yöneticilerin 

heves ve isteklerini yansı tı::ı:un.:ı.larının gereklili8i bu noktada önem kaz:an-

maktadır. 

Büyük vakıfların bünyelerine uygun olarak hazırlamış oldukları 

karmaşık ve detaylı bütçe modellerini küçük çaplı valafların kullanmaları 

doğru olmayacaktır. Küçük vakıflar böylesi bütçelerden belki model olarak 

yara~lanabilirler fakat, bütçeleme model ve süreçlerinin kendilerine uygun, 

daha kolay ve anlaşılır olması gereklidir. 

Şunu belirtmek ger~kir ki; vakıflar senetleri ve/veya hacımları 

itibariyle küçiik veya büyük valaf olsunlar, bütçelet'inin değeri bir yönetim 

aracı olarak aynı değerde olacaktır. 

Vakıflar veya daha da detaylı olarak valafların herhangi bir üni-

tesi veya vakıf işletmeleri için bütçe yapmak aslında çok zor ve karışık 

bir süreçtir. örneğin vakıflar, eğitim-sağlık veya bilimsel araştırma hiz-

matleri için bir çok fayda sağlarlar. Fakat bu fayda sağlama esnasında pa-

zarlama fonksiyonu ile ilgili bütçeleri.Jli y::ı.pmakta zorlanırlar,;yani bu faa-

liyetlerini bütçe sistemleri içerisinde yerleştirecek yer bulamazlar. Çünkü 

toplumun kültür ve sağlık seviyesinin yükselmesi ile pazarlanamayan dış fay-

dayı sağlarlar. Bunun yanısıra fertlerin tek tek eğitim ve sağlık faaliyet-
... 

lerinden cüzı bir ücret karşılığında yararlanmaları sayesinde ise pazarlana-

bilen iç faydayı sağlarlar(42). Buradan da anlaşılabileceği gibi vakıflarda 

bütçelerin hazırlanması oldukça maharet e;erektiren bir süreçtir. 

( 42) Hihat FA LAY, PPBS ve Türk Program BUtçe Modeli, İstanbul Üniversitesi, 
İktis~·ı·· Fak.' Ya. No. 429, İstanbul, 1979, ·s. 9. 
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4.2. Va.la.f Bütçe Sistemi ?1:odel Yapısının Oluşturulması 

Yöneticiler-in ldşisel nitelikleri ve deneyimleri belir-lilik o.x--

tamında doğ.ru karar vermeye yeterli olabilirken, belirsizlik ortamında 

yeterli olmamalctadır(43). Yöneticilerin bu noktada kurşılaştıkları uygun 

çözümle.x- arasında bünyelerine uygun bütçe modellerini lru~nları ön plan-

da gelmektedir. 

Bütçeler v:ıkıf amaçlar-ına uygun olarak be li rli bir mantığa gö.x-e 

sıralanan bir dizi kara.rl::ı.rdan oluşma.ktadır. Bu kararlar oluştu.rulurken 

bazı koşulların ve varsayınların bulunması doğaldır. Bunlar tamamlandık-

t~n son.t'a modelin ku.rulabilmesi için gerekli olan veri kaynakLarının sap-

tanması ve bütçe kalemlerinin belirlenerek grupla.t'ın oluşturulm::ı.sı sağla-

nacaktı.t'. 

4.2.1. KOşulların Belirlenmesi 

Bütçeler hazırlanırke.n, içinde bulunulan ekonomik ve tek-

nolojik ortamın koşulları, amaçla,t'a ulaşmak için çalıştırılması ge,t'eken 

işletmelerin varlıtı ve çokluğu, yaşamımızı devam ettir.mek için bunları 

işletmek zorunda olmamız, vakıfların bağış ve yardımıara yasal veya se,l:'-

best olarak açık olmaları gibi koşulların yanısıra; tüzük Md.37 'ye gö.re, 

harcamalarımızda yönetim ve idame giderleri, ihtiyatlar ve vakıf mal var-

lığını artaracak yatırımların (örneğin, bina alımlarının, menlrul kıymet 

alımlarının vb.) toplamının vakıf gelirlerinin 1/3 miktarını geçmemesi de 

uyulması şart olan koşullardan birisidir(44). 

(43) 

(44) 

İnal Cem aŞKUU, " Karar Almada Nicelikli Araç ve Yöntemler ", ESADER, 
c.rx, s.l, (0cak-1973), s.2. 
Tüı•k Nedeni Kanunu Hükümlerine Gö.t'e Kurulan Vakıfla.t' Hakkındaki Tü
zükte Dıı~~i~iklik Yapılmasına Dai.t' Tüzük, Yeni Vakıfl:_::ı.r Kataloğu, T.Co 
Paşbakanlık Vakıflar Genel r.iüdü.t"lüğü Ya., Anka.t'a, 1984, s.837. 
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4.2.2. Varsayımıann Belirlenmesi 

Bütçeler hazırlanırken en önemli varsayım; ekonomik gös

tergelerin saptanması, enflasyon oranının bir önceki yıla göre (örneğin 

% 45) artacs.ğının belirlenmesidir. Böylece geçen yılki rakamlar üze r:-inde 

% 45 artış yapılarak yeni bütçe hazırlıkb.n için büyük kolaylık l!lağlan

mış olacaktır. Fiyat ların sabit kalacağının bir va.rsayır.ı olarak beli~il

mesi doğru olmaz. Faiz oranları sabit varsayıla bilir. 

Vakıf senedinde mali açıdan her:-hangi bir değişiklik olup 

olrna.yacağı varsayımlur ~trasında yer almalıdır. 

4.2.3. Kaynakların Belirlenmesi 

Bütçeler hazırlanırken başvurulabilecelc kayn;ı.klann başın

da bir önceki yillann Jmyı tları gelir. Muhasebe kayı tlan, geçmiş yıllar

da yapılmış ve yapılacak olan istatistiksel çalışmaların sonuçları, bütçe 

uzmanlarının gö.r:-üşleri vb. veriler başvurulacak kaynakların başındadı.ro 

Ana bütçeler açısından sorumluluklar itibariyle verilmiş 

bulunan vala.f işletme veya ünite bütçele.rinin veya fonksiyonel bütçeterin 

sonuçları da veri olarak kaynak teşkil edecektir. 

4o2a4a Grupların Belirlenmesi 

Valaflarda bütçelene sistem modelinin kurulmasında son aşa

ma ise, gruplarL~ belirlenmesidir. Valaflarda hazırlanmak istenen ana (ge

nel) bütçeler şekil olarak iki ana gruptan oluşmaktadır. Bu grupla.rdan bi

rincisi gelir, ikincisi ise gider gruplarıdır. 

Gelir ve e;ider grupları, alt hesaplar:-ın toplanmalarından el

de edilirler ve e;e lir-gider toplamları ola.r::ı.k i1.'"i ayrı sonucu göste t'irler. 

Aralarında olu~::ı.c~K olan fark, (+) veya(-) durumuna gö~e bütçe fazlası veya 

açığı Gelelinde yor:-uı:nlanırlar. 
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•••••••o•••••••o•oBÜTÇESİ 
(esli~ veya gide~) 

'I'ahmin edilen yıl Ge~çekleşmiş yıl Fa.t:'k % 

Hesap başlıklan Raka.mlQ.r Rakamlar (+)veya(-) (yiizde 

A o o o o X o o X X -X ••• 

o A o o X o o xl o X -X 
l. l. ı l ••• 

o o A X o o xll o o X - xll ll l.l. l.l. ••• 

B o o o o y o o y y - y •••• 

o Bl. o o yl. o o Yı o y 
-Yı ••• o l. 

o o Bı ı yı ı o o Y11 o o yl.l. - Y11 o ••• 

c o o o o z o o z z - z •••• 

o cı o o z 
ı 

o o zl o zı - zl ••• o 

o o c z o o ::ıı o o zıı -zu ı ı ı ı • • • •••o • • • • . • • • . . • 
• • • • • • • • . . . 
• • • . • • • • • . . 

-"· . 
TOPLAM ••••••••• M ~ M M 1"1 ~ >ol >ol ~ X X 

~ 1-' ..... ..... ~ 
1-' ...:: N ..... ~ N 

...:: 1-' ..... 
1-' N ..... N 
1-' ~ ..... ..... .. 

N N 
1-' ..... 
1-' ..... 

----··· ·. _· _ __..., 

( VAKIF BÜTÇE ÖRN'EGİ ) 

( ~ekil-2) 
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Va laflarda biitçe hri h~zı rlamakla görevtendirilmiş bulunan 

bütçe uzmanları veyıa muhasebeciler, bu matrisin satır ve siltunlarında ki 

hesap R-yrımlarını kullanıp ktıllanrnamak konusunda serbesttirler. Falc:a.t, bu 

A,B,c, ••• şeklinde sıralan~n hesap başlıkları ile ilgili olan X,Y,Z, ••••• 

gibi rakansal sonuçları çırl::::ı.rmak ve ~ABC itibariyle ~ XYZ sonuçlarını sa-

tır ve siltunların deterleriyle bulmak zorundadırlar. Böylece eelir toplam

ları ve gider toplamları ar~sında bir mukayese imkanı yapmak içiı.1 bir aşa-

r.ıa. tamamlanmış olacağından bütçe fazlası veya açığı vardır şeklinde yoru-

ma açık sonuçla.ra ulaşı lmış olunac4l.ktır. 

Vakıfların bünyelerine göre Aı,Bı,cı,••• ve Aıı'Bıı'Cıı'•• 

şeklinde alt alta dizil~n yardımcı hesap başlıklarının daha da artacağı 

veya azalacağı her vakfa göre değişken özellik gösterir. Fakat, gerçek-

lere yakın sonuçlar elde etmek isteniyorsa yardımcı hesapların müm~Jn ol-

duğunca geniş tutularak detaylara girilmesinin faydalı olacağı unutulma-

malıdır. Bütçe hazırlayıcıları nadiren yapacakları bütçe hazırlıklarında 

bunu bir yük olarak gö.rmemelidirle.r. 

Vala.flar bütçelerini yaparlarken bilgisaya.rl:a.rd:a.n faydal:a.n-

malıdırlar. :BUtçe modelini bile;isayarla.r vasıtasıyla kurmak bir uzman yar-

dırnıyla çok kısa ve kolay bir çalışma olmaktadır. Bütçe yönetiminin temel 

görevlerinden olan plan-program-kontrol işlevlerinin başarıyla yürütüle~il-

rnesi bir takua sisteoli bilgilerin varlığına bağlıdır. Dolayısı ile "bi~" 

model için ilk ve tek temel koşul olacakt~~(45)o Böylsce bütçe uzmanlarının 

derlemiş olduğu veriler, bütçelemesüreci içerisinde çıktı olarak, hazırlan-

mış bütçeler şeklinde karşımıza çıkarlar. 

( 45) Davut AYDIN - Fevzi SÜ'PJ.iEL!, ~ilrı:is[Jyarl:ı Bnnk:> la,r ~:!ali Tablol8.rının 
Annlizi (Be.nkrapo,ı:: Sistemi), E.İ.T.±:A. Ya., (Ocak-19Bg_2_~ s.l. 

L..._ _____________________________________ _ 



-42-

Bilgisayarlar:-ın muhasebeye ve dolayısıyla bUtçelere etki-

lerinin t:a.rtışıl:r.ıaz olduğu muhakkaktır. Bilgisayar kullanımı ile vak:fın 

ti~ hesap işlerinin ~onksiyonlarında lrurumsal bir değişme olm~yacaktır; 

n na amaç, o layları sapta:r.ıa, anlar.ılı ola.rak birleştirısreık faaliyet sonuç-

larını çıkarma ve yöneti.ıns yardımcı alacak :;ekilde bilgileri sunmaktır. 

Günlinıüz yaşamında, devamlı değiŞen koşullarda vak:fın durumu hakkında hali-

hazı~, geçmişe ve hatta geleceğe ait bilgil$re ihtiyRÇ vardır. Ancak, bil-

gisayarın, yalnızca muhasebenin ve dolayısıyla bütçeterin amaçlarını ger-

çekleştirmede bir yardımcı araç olduğu unutulmamalıdır. Bilgisayarlar va-

sı tasıyla. muhasebeye planlama, yönetim ve denetim fonksiyonları sağlanmış 

olur. Sonuç olarak şunu söylemele gerelanektedir ki, Muhasebe kP.yıtlarında ve 

bütçeleme işlemleri esnasında bilgisayarlardan yararlanmalcla, bir aracın 

amaç üzerinde de etkili olduğu izlenmektedir( 46) o 

Sonuç olarak; yukarıda açıklan:ı:ıış bulunan matris özelliğin-

deki vakı~ genel (ana) bütçeleri, gelir ve eider karakterli bütçeler iti-

bariyle klasik bir gelir-gider cetveli e;örüniimünd.eki gibi yan yana dizile-

rek düzenleyebileceğimiz gibi, gelir ve giderl~r alt alta gelecek şekilde-

de düzenlenebilirler. Bir bilgisayar prog.rru:ııı için ikinci şekildeki dizi-

liş daha uygun olacalctı~. Fakat, genellikle birinci dizilişteki şekil kul-

laıı.ılırsa işlemle.rin mekanikhşmesi, bilgilerin yorumlan;;a.bil.nesi ve biitçe

hrin standıı.rdizasyonu kolaytaşmış olac:a.ktır{Bkz: EK-1). 

(46) Fahir BİLGİNOGLU, " :Bilgisayarlı Muhasebe Uygulaması ", MuHASEBE DER
GİSİ, İstanbul Üniversitesi İşletm~ ?akiiltesi I;Iuhasebe Enstitüsü Ya., 
Yıl.4, s.l2, O:!ayıs-1978/::}:I), So46o 
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İkinci K ı s ı m 

VAKIFL.\.RDA HAZIRL.AUACA:i\ BiJTÇELER 

Herh:ı.ngi bir işletmede hazırlanacak olan fonksiyonel biitçeler, özel

liklerine 0öre sabit (duraiT,a.n) ve esnek (din:u:ıik) olmak Uzere iki alt 

sınıflııma içerisinde incelenebilir-ler( 47). Dysald vala.f biitçeleri hsm · 

sabit hem de esnek bir özellik göstermeleri nedeniyle işletme bütçele-

rinden ayrılırlar. Vala.flarda hazırl"lnacRk olan fonksiyonel bütçeleri 

uzun ve kısa dön~mli b;itçeler olmak üzere yorumlayarak ayınnak da milı:ı-

kiin.dU.r. ::'akat bu ayırıma rağmen vala.flarda hazırlanacak olan bUtçeler 

zaman içerisinde uzun veya kısa dönemli olarak bilinmelerine raemen ö-

nem. derecelerine göre sü.re açısından değişiklik gösterebilirler.Bu nok-

tada da vakıf bi.itçele!!ri işletme bütçelerinden ayrılırlar. 

Tüm bu sınıflamaların yanısıra yardımcı (fonksiyonel) bi.itçeler, va~. 

kıfların örgütsel sorumluluklarına, zaman aralıklarına, topluma sunula~ 

mal ve/veya hizmetlerin maliyetlerine göresınıfla.ndırılabilirler(4S). 

Çalışm<il.mızda vakıf b;ıtçele.ri, gelir ve gider karakterli yardımcı bUt

çelerin konsolüde edilmesiyle ortaya çıY..an genel (ana) bütçelar oH!.rak 

ele alınacak ve bu temel üzerinde alt ayrımlara girilecekti.t"o 

1. GENEL (ANA) BÜTÇELER 

VaJa.:flarda h?.zı.t-l.?.nacak olan genel (an:ı) bütçeler .. model yapısında da 

görüldüğü sibi gelir ve gider karakterli iki gruptan olu~maktadır. Genel 

.( ~7) Rıfat ÜSTÜN, T.i&ı.liyet r~:uhasebesi, İlkele r' ve Uygularıa, T. C. Anadolu 
Üniversitesi Eğitim-Sağlık ve Eili.r:ısel Araştırma Çalışmaları Vakfı 
Ya.,No.l2, Eskışe~ir, 1985, s.4B7. ~ 

(4-8) Glenn A. 1.VELLSCH, Işletme Biitceler'i- Ka.r Planb.r.:ıası ve Kontrolü, 
( Cev:Yaman 3RDAL ve Di~~~rleri ) , 13ilinse:). Yayınlar Derneği Yao 
No:4, Ankara, 1978, sol30. 

. _, 
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bütçeye giı:•ecek olan veriler, yani gelir ve gider kalemleri aşağıda açık

lanacak olan gelir ve gidi'Jr karakterli bütçelerden sağlanacak ve bundan 

sonra da tablonun hazırlanıp yorumlanmasına eeçilecektir. 

Genel bir tanım olarak; Vakıf genel (ana) bütçesi, Valaf senedinde be

lirtilen amaçlar doğrultusunda planlanacak olan hedeflerin yanısıra,ko

şulların da gözönünde tutulması suretiyle hazırlanan ve bütçe açığı veya 

fazlasının eluçumunda etkisi bulunan kalerolere ait faaliyet ve sorumluluk 

bütçeleri ile ilgili sonuçların toplanmalnrıyla oluşan,tahmini bir Konso

liide gelir-gider tablosudur. 

Vakıflarda hazırlanacak olan gelir-gider tablolarının konsolüdasyonu 

ile oluşan genel (ana) bütçeler, bütçeleme sisteminin en son bölümünü 

gösterirler ve bu nedenle vakıf bütçeleme sistemi için önemli yı,rarla.r 

sağlar-lar. Bu yar-arlar-ı şöyle sıralaya.biliriz: 

i - Vakıf yöneticiler-ine bütçe programlarından beklenen sonuçları et

kili bir biçimde gösterirler, 

ii - Va.kfın amaçlarını etkileyecek sonuçların incelenmesini ve bütçele

me sistemlerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlarlar- ve; 

ii:i,. - Vakıf yöneticilerinin karşılaştı.rma ve yorumları kolaylıkla yapa

bilmeler-i için bir-leştirilmiş rakamlar sayesinde bütçeterin bir 

yönetim aracı olarak değerlendirilmelerini mümkün kılarlar. 

2. GELİR/GİDER BÜTÇELERİ 

Vakıflarda bütçe sisteminin temelini oluşturan gelir ve gider bütçel•

rinin konsolüde edilmesi ile vakıf bütçesinin oluştuğu bilindi[~ine ~öre, 

geli.t." ve t;iderlerin ayrı ayrı belirlenip karakter-leri itibnriyle sınıflan

dı rılar~k 2.çıklanm:=.sı gere knekt edir. 
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Gelir veya ~dorlor saptanırken, gelir ve gider kalemlerinin içeriği

ni ve temelini oluşturan nakit unsurunun da dikkate alınması gerekir. Ge

lir veya gideri etkileyecek olan nakit unsurlarında yapılacak olan veya 

lcendiliğinden olan de~igiklikler, sonraki safhalarda bilanço ve ~~r/zarar 

cetvellerini de etkileyecektir. Durum şöyle bir çekill~ açıklanabilir(49): 

KAR-ZARAR BİLAHÇO 
CETVELİNE ETKİSİ ÜZERiNDEKI ETKİSİ 

- ·-
Aı-tırıl.ml.ş Gelir Kan artırır + Aktif olarak görülür. 

veya; + Müspet fa.t"kı artırır, 

Zararı azaltıro veya; 

+ rr.enfi farkı azaltır. 

Artırılmış Gider Kan azaltır + P~sif olarak görülür. 

veya; + Müspet farkı azaltır, 

Zararı artırır. v~ya; 

+ Menfi farkı artırır. 

Azaltılmış Gelir Karı azaltır + Pasif ola .rak görülür. , 

veya; + Müspet fa.rkı azaltır, 

Zaran artırır o veya; 
ı 

• + Menfi farkı artırı..t". 

Azaltılmıi Gide..t" Kan artırı..t" + Aktif olarak gö.riilii..t"o 

veya; + Müspet farkı a.rtı..t"ı..t", 

Zararı azaltı..t". veya, 

+ Menfi farkı azaltı..t". 

--

( ŞEKİL-3) 

(49) 
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2
9
1, Gelir Karakterli Bütçeler (Tablolar) 

Vakıflar amaçlurına ul~şmak için doğal olarak gelir slde etmek 

zorundadırlaro Bu gelirler ise, vakıf işletmelerinden, yasal olarak sağ-

lanan olanaklardan ve faiz-komisyon Vbo geli.ı:-le.ı:-den oluşacaktır. 

2.l.lo Açıklamalar 

Gelir k~ral~erli bütçole~ açıklanırlarken önce bu gelir-

le.ı:-i satır vo sütunlan oluşturacak başlıklar itiba.ı:-iyle sır:a.layarak a-

çı klamak ge re kı:ıe kt e di .ı:-. 

GELİR 

f AOOO 
H 

ı o 
..:ı 

l 
,:q 
..;; 
E-ı 

H 
H 

6 
..:ı < ;:q 

ES 

BOOO 

KA.RAKTERLİ BAŞLIKLAR 

Yasal Ola.ı:-o.k Tahsis Edilen Gelirle.t" 

AlOO Bütçe Ödenekleri 

A200 Bilet vb. :9ayları 

A300 Kurban derisi payları 

A400 Diğe.ı:- yasal geliı-ler 

Amaçl;.!.ra. Yönelik Faalivet Geli.ı:-leri 

BlOO Valaf İşletmele.ı:-inden Elde Edi.-

lecek Gelirler 

Bl lO •••• İşletmesi 

Bl20 •••• İşletmesi 

Bl30 Diğer İşletme Gelirleri 

B200 iştiraklerden Elde Edilecek Geli.ı:-ler 

B210 •••• Şirke~i 

B220 • • • • Şirke d 

B230 Di.";er Şi.ı:-ket Ge lirler:i. 

B300 Ki.ı:-a Gelirleri 

B310 Gayrimenkul Eirala . .ı:-ı 

B320 T:Hıı t Viı:-=ı.lnrı 

B)Jr") ı~akina .Kirala.ı:-ı 
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H 

B340 Dif.:er ::ira Geliı:-leri 
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Ö B400 Sosyal Faaliyet Gelirleri 
~< 
~ B410 Panel Gelirleı:-i 
< 
E-< B420 Seminer 

B4.30 Senpazyum 

B440 I:ermes 

" 
" 

" 
B450 Ealo " 

B460 Çay, Vb o " 

~470 Diğer Sosyal ~aaliyet Gelirleri 

:B500 Basın-Yayın Gelirhri 
B510 Y.itap 
)520> Te ks~.r 

B530 De.rr;i 

B540 Takvinı 

B550 Ajanda 

B560 Di[~e.r :Basın-yayın Gide.t'leri 

B600 Ba!J.ş Yardım Gelirleri 

B610 Şa.rtlı Bağış Yardıa Gelirleri 

B620 Şartsız Bağış Yardım Gelirlori 

COOO DiF,e,r Gelit-le.t' 

ClOO Fniz-Komisyon Gelirleri 

CllO Faiz Gelirleri 

Clll Banka Faizieri 

Cll2 Tahvil Faizle~i 

Cll3 Diğer Faiz Gelirleri 

Cl20 Komisyo~ Gelirleri 

C200 Sair Gelirler 

TOPLA M•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

=========================~=======-~==~~=-=-=====;==== 
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2.l.2o Yardımcı G$lir Bütçeleri 

Vala.flarda bütçeleme sist~mlerinde hazırlanacak olan 

yardımcı gelir karakterli bütçeler açıklamalarda da belirtildiği gibi 

yasal olar;ı.k tahsis edilen gelirlerd$n, vakıf amaçlarını ğerçekleştire

bilmek için yapılmış veya yapılacak olan faaliyet gelirle.rinden ve di

ğer özellikli gelir ayrımlarından oluşmaktadır. 

2,1.2,1, Yasal Ol~rak Tahsis Edilen Gelirl~r 

Yasa.la.r gereğince vakıf'lara ayrılan tutarlar 

bu bölümde gösterilecel~ir. örneğin sinema biletlerinden, toplanan kur

ban derilerinden vakfa ayrılan paylar ve diğer dış bütçelerden yapılacak 

olan aktarırnlar bu konuda örnek olarak gösterilebilir. 

2.1.2,2, Amaçlara Yönelik Faaliyet Gelirleri 

Aslında vakıflar tüm gelirlerini veya vakıf se

netleri itibar:ij:le bu gelirlerinin büyük bir kısmını amaçlarını gerçekleş

tirmek için kullanacaklardır, Fakat bu özellikteki gelirlerin çalışmamız 

iç~_risinde görülen ay.rım.,faaliyetlerdeki etkinliği ölçmek, değerlendir

mek ve bir çaba sarfetmeden kazanılacak olan gelirleri ayırmalc b~.kımın

dan önem kazanmaktadır. 

Amaçlara yönelik faaliyst gelirlerinin içerisinie 

Vakıf işletmelerinden elde edilecek gelirleri, iştiraklerden elde edilec$k 

gelirleri, kira, sosyal faaliyet ve basın-yayın gelirlerini snyabiliriz. 

Ayrıca bağış-yardım gelirleri de amaçlara yönelik olduklarından bu bölür.ı 

içerisinde yer alacaklardır. 

Bu gelir b::ı.şlıldarının özellik arz odenleri kısa-

ca şöyle aÇıkl~nabilir: 
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BlOO Vakı~ İşletmelerinden Elde ~dilecek Gelirler• 
' 

Bu gelirler vakıf amacıDa uygun olarak kurul• 

:muş olan işletmelerden elde edileceği gibi, vn~a geliı:- getirmek amacıyla 

kurulan işletmeleı:-den de elde edileb1l1l:'. Bu işletmeler vak:tın bizzat iş-

lettiği işletmele.):'dir. Vakı~ yöneticileri bu işletmelerinde sa~ış yöntem

lerini s~pta.):'larken b'inyeleJ:'ine uygun olan bazı yöntemleJ:'i lrullanırlar. Bü 

yöntemleJ:'i yargısal, istatistiksel, özel amaçlı ve birleşik yöntemle.):' ola-

ı:-ak belirtebiliriz(50). 

B200 İştirakle.):'den Elde Edilecek Gelirler; 

Vakıflar hisse senetleri vb. almakla iştiJ:'ak 

ettikleri kurumlardan elde edecekleri gelirlerdir. 

B300 Kira Gelirleri; 

Vakrın sahip olduğu her türlü taşınır ve ta~ 

şınmazla.ı:-ın kil:•aya verilmeleri dolayısıyla sağlanacak gelirlerdir. 

B400 Sosyal Faaliyet Gelirleri ; 

Açıklamalarda belirtilen özellikteki gelirler 

burada ye.):' alacaktı.):'. Özellik olarak vakı.ın gerek amacını gerçetleştiJ:'mek 

üze.):'e veya gelir getirmek amacıyla yapılacak olan so~al faaliyetler bU.):'a-

da yer alacaktır. Bu özeliği taşıyan faaliyetler bu sayılanlaJ:'la sınırlı 

ol•ayıp değişik öz~lllik:lerdo orgaaize edibbilecsklerd.ir. 

(50) Bu konuıla daha fazla bilgi 1Q1A blcz:(CEl'ılALCILAR, s.59+62),· (YALRIN, 
So94+103) ve (WBLLSCH, Sol84+195). 
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B500 Baaıa-Yayıa Geli~lerit 

Bu tip gelirl•~ vakfıa amacında yer alan ya

yınla~ olabileceği gibi, vakfa sırf gelir sağlama amacıyla yayıalanmış 

bulunan geli~ler olabilir. Bu tip geli~lerde sosyal faaliyet gelirlerini• 

olduğu gibi sınırlı özollikte olmayıp çoğaltılabilirler. 

B600 Bağış-Yardım Gelirleri; 

Vakfa yapılacak olan her türlü bağışlar bu 

bölümde gösterilecektir. Ancak bu bağışların ayrı ayrı tututmaları esas

tır. 

cooo Diğer Gelirler 

Diğer gelirler sınıflandırılması altında faiz-Ko

misyon gelirleri ve gelir kalemleri içerisinde kendine uygun yer bulama

mış olan bazı gelirler yer almaktadır. 

Faiz-komisyon gelirleri kendi içerisinde banka mev

duatlarının faizleri, tahvil faizleri, alacak faizleri vbo kısımlarda in

celenebilirler. Komisyon geli~leri ise, vakfın yapmış olduğu bir vazife 

nedeniyle doğal olarak elde edeceği gelirdir. 

Daha önceki açıklamalarda belirtildiği gibi, vakıf

lar,bu kalemdeki gelirleri de bünyele~ine uygun olarak çoğaltmak ve sınıf

lamakta serbesttirlero 
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2,2, Gider Ka~akts~li BUtcelsr (tablolar) 

Valc.fların bir döaem son~aki faaliyetlerini göste~e.ll satış, Uretilll, 

tedarik planı ve finansman, yatırım işlevle~i, amaçları doğrultusunda yapa-

cakla~ı bağışla~ vb, he~ türlU uygulamaları bi~ harcamayı ge~ekti~ir. Bu 

mas~aflarıı:ı. belirlenmesi, faaliyetler sonunda elde edilmesi düşi.inUlea ieğer-

lerin saptanmasında önemli rol oynayacaktı~. Bu nedenle harcamala~n plan-

laruması, diğer plan ve p~ogr~mla~ın tamamlayıcısı niteliğindedi~. 

2,2.1. Açıklamalar 

Gelir ~-~akte~li bütçele~de olduğu gibi, gide~ ka~akte~li 

bütçele~de de hesap başlıkla~nı satı~ ve sütuı:ı.la~ oluşturacak şekilde a-

çıklamak ye~inde olacaktır. 

GİDER KARAKTERLi BAŞLIKLAR 

DOOO Kısıtlayıcı Özellikteki Gidel:J!l:. 

DlOO Yönetim ve İdame Giderleri 

DllO Personel Giderle~i 

Dlll ücretler 

Dll2 Tazminatlar 

DllJ Sigorta Payları 

Dll4 Harcırah ve yolluklar 

Dll5 Sosyal yardımlar 

Dll6 Diğer personel gi~e~leri 

./o 



Dl20 Genel Giderler 

Dl2l Elektrik-Su-Yakıt-Temizlik giderleri 

Dl22 Kirtasiye giderleri 

Dl2J Kiralar 

Dl24 A.raç giderleri 

Dl25 PTT giderleri 

Dl26 Onar1m giderl~ri 

Dl27 Sigorta giderleri 

DlJO Sabit kıymet ve Demirbaş alımları 

DlJl Bina alımları 

DlJ2 Demirbaş alımları 

DlJJ Makina, techizat vo taşıt alımla..rı 

DlJ4 Diğer alımlar 

D200 İhtiyatlar 

DJOO Vakıf Mal Varlığını Artıracak Yatı~ Harcamaları 

DJlO GayrimenkUl Alınları 

DJ20 Menkul Kıymet Alımları 

D32l Hazine Bonoları 

D322 Devlet Tahvili 

DJ23 Hisse Senetleri 

D324 Diğer menlnıl kıymet alımları 
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DJJO Vakıf İşletmelerine Yönelik Yatırım Harcamaları 

D340 İştirak Hisseleri 

DJ50 Diğer Yatırım Harcamaları 

D400 Şartlı Bağışların Gelirlerinden Ayrılması 

Gerekli Fonlar 

D500 Teftiş ve Denetleme Giderleri 

D600 Diğer Yısı tlayıcı Özellikteki Giderler 



BOOO Amaçlara Yönelik Faaliyet GiderlaFı 

ElOO Vala.f Amaçlarını Gerçekleştirmek İçin 

Kurulmuş Tesislerin İşletme Giderleri 

EllO Personel Giderleri 

El20 Genel Giderler 

El30 Bala.a-0na.rırn. Giderleri 

El40 Hammadde ve !aşe Giderleri 
El50 Diğ e .r İşletıu Gits.rleri 

E200 Vakıf Aaaçlarını Gerçekleştirmek İçin 

Kurulacak Tesislere İlişkin Giderler 
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E300 Vakıf Amaçları Doğrultusunda Yapılacak Bağışlar 

E3l0 Özel Kişilere yapılacak bağışlar 

E320 Tüzel Kişilere Yapılacak Bağışlar 

E400 Va~fa Gelir Getirici Hizmetlere İlişkia 

Yapılacak Harcamalar 

E500 Vakıf Amaçl~rına Yönelik Diğer Harcamalar 

E510 Burslar 

E520 ~anıtma ve Yayın Harcanaları 

E530 Sosyal YardLmlar 

E540 Bilimsel Toplantılar İçin Yapılan Harcamalar 

E550 ~ültür ve Sanat Çalışmaları Harcamaları 

E560 Hizmet Alım Harcamaları 

E570 Diğer Harcamalar 

FlOO Faiz-Komisyon Giderleri 

FllO Faiz Giderle~~ 

Flll Banka Fa.izlsri Giderleri 

Fll2 Tahvil Faizleri Giderleri 

Fll3 Diğer Faiz Giderleri 

Fl20 Komisyon Gide.rleri 

F200 Sair Giderler 

TOPLA K. ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

=========================================================== 



-54-

2.2.2. Yardımcı Gider Bütçeleri 

Vakı~ların hazırlayacakları gider karah~Grli bütçels~in 

ayrımı; kısıtlayıcı giderler, vakıf amaçlarına yönelik ~aaliyet gider

l~ri ve diğer giderler şeklinde yapılmalıdır. 

2.2.2.1. Kısıtlayıcı Özellikteki Giderle,r 

Bu bölümde yer alan harcamalar toplamının, vakıf 

gelirlerinin 1/3 miktarını aşmaması e;erekir. (Vakı~lar Hakla.ndald TüzükJ 

Hd. 37). Böylesi giderle.ri, yönetir.ı ve idrune giderleri, ihtiyat lar, vakı~ 

mal varlJ.ğını a.rtıracak yatırım ha.rcruna.la.r:ı., şartlı bağışların gelirlerin

den ayrılması gerekli fonlar, te~tiş ve denetleme giderleri vs diğ•~ kı

sıtlayıcı özellikteki gide~le~ şeklinde sını~landırarak inc~leyebiliriz. 

DlOO Yönetim ve İdame Giderleri; 

Açıklamala~ kısmında ayrılan böylesi giderle~ 

vakıf genel merkezi ve şubelerinde görevlendirilen personel ile vakı~ sene

dinde yer almak şartıyla vakıf o~ganlarında yer <a.lan baf}kaJl ve i..iyelere 

ücret karşılığında yapılacak ödsmelerdi.r. 

D200 İhtiyatla~ ; 

Vakıf senedin~ göre ayrılması gerekli olan 

ihtiyatla~ bu bölümde yer alacaktır. 

D300 Vakıf Mal Varlığını Artıracak Yatırım Harcamaları 

Bu bölümde yer alan harcama türlerinin temel 

özelliği, bu h::ı.rcam::tları~ vııkfa gelir sağlamaya yönelil-;: olmasıdır. :Bu har

car;ıa kalemleri vakfı n yapısına göre alt böVinlero ayrılabilir • 

. _, 
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(bağışlayanın a~zusuna uygun ola~ak) belli bir fon hesabındQ göste~ilassi 

gerekebili~. 

Örneğin, 100 milyon lirayı vak:fa bağışlayan 

bir kimsenin bu malvarlığının gelirinin % lO'nun kendisine, yaşamı sü

resince. eşine, bir başka hayı~ kurumuna veya eğitim-sağlık veya bilimsel 

araştırma kuroluşuna verilmesini şa.rt koşması gibi ••• 

Bu t~kdirde bütçe yılında beklenen gelirin 

% lO 'u bütçe sisteminde bu başlık altında göste~ilecekti~. 

D500 Teftiş ve ~enetleme Giderle~; 

Tü~k L1edeni ?:anununun 78. ve bu Ifununa gö~e 

yayınlanan Vakıfln.r Hakb.ndald. Ti.izüğün 22. Wd. 'ne göre Vala.f'lar Genel mü

diirlüğü 'ııe ödenecek olan gay.risa:fi gelirin % 5 tutarındaki teftiş ve de

netleme payla~ bu bölümde yer alacaktı~. 

D600 Di~er Kısıtlayıcı Özelli:~eki Gide~le~; 

Yuk~rıdaki bölümlerde sayılanlar dışında vakıf 

taraf'ından yapılan diğe~ harcamala~ bu bölümde -gerektiğinde daha da alt 

bölü•le~e ay~ılarak- gösterilebilecektir. 

EOOO Amaçlara Yönelik Faaliyet Giderlepi 

Bu bölümdeki giderleri, vakıf amaçla~nı g~rçekloş

ti.rmek için kurolmuş ve kurolacalc olan tesislerin işletme gide~leri, vakl.f 

senetlerinde belirtilen ve amaçlar doğroltusunda yapılacak olan bağış gi

de rle~i, vak:fa gelir getirmek için y:a.pılan her tiirlü harcama la~ ve vakıf 

r.ı.maçlarına y?nelik diğer harc.:ır.ıalar şeklinde sınıflayar;.ı.k inceleyebilirizo 
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ElOO Vakıf Amaçlarını Gerçekleştirmek İçiA 

Kurulmuş Tesislerin İşletme Giderleri ı 

Bu bölümde gösterilecek. olan giderler, vakıf 

amaçlarının gerçekleşmesine yönelik olarak kurulmuş olup, bizzat vala.!ca 

işletilen tesisler için {hastane, miize, kütüphane, okul, yurt vb.) yapı-

lacak giderlerdir. Bu eiderlerin, amaçlar dışında sadece vakıf mal varlı-

ğıııı artırmaya yönelik olarak iş ht ilen {gelirle ı:-in l/3' lük kısmı ile el-

de edilen) tesislerin benzer nitelikteki giderle.ri ile karıştırıtmaması 

gerekmektedir. ( örneğin D300 bölümü ••• )l Sağlık sektöründe hizmet vermek 

üzere kurulmuq olan bir vakfın, işlettiği hastane için yapılacak zorunlu 

işletme gideı:-leri bu bölümde yer alacaktır. Ancak aynı va.kfın, amacında 

yer almayan, fakat vakfa gelir sağlamak amacıyla bir maden suyu şişeleme 

tesisi işletmesi halinde bu tesise ilişkin olarak yapacağı giderler ise; 

D330 Vakıf İşletmelerine Yönelik Harcamalar kısmında gösterilecektir. 

E200 Vakıf Amaçlarını Gerçekleştirmek İçin KUru

lacak Tesislere İlişkin Giderler; 

Vakıf senedinde yer alan amaçların gerçekleş-

tirilmesi için kurulacak tesislere ilişkin olarak ayrılncak olan tutarlar 

burada gösterilecektir. Örneğin vakıf bir yurt yapmaya karar vermiş ise, 

bu yurt için cari bütçe yılında yapılacak harcamalar bu bölüme ilişkin gi-

derler arasında gösterilecektir. Bunlar bir noktada vakfın yatırım harcama-

larıdır. 

E300 Vakıf Amaçları Doğrultusunda Yapılacak Bağışlar; 

Vakıf senetlerine göre yapılacak olan bağışıardı 

kendi aralarında sınıflandırılarak bu bölümde gösterilmelidirler. 
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E400 Vakıfa Geli~ Geti~ici Hizmetle~• İlişkia 

Yapılacak Harcamala~ı 

Vakıf gelirlerini artırmak amacıyla, iiçüncU 

kişi veya kurumlara bedeli karşılığında belli hizmetler sunulabilir. Bu 

hizmetlerin görülmesi sırasında zorunlu olarak bazı giderlerin de yapıla-

cağı muhakkaktır. Sunulan bu hizmet le.re ilişkin olarak böylesi giderler 

bu bölümde yer alacaktır. 

E500 Vakıf Amaçlarına Yönelik Diğer Harcamalar; 

Bu bölümde görülen harcamalar,vakfın amaçla-

·-
rı arasında zo~nlu olarak yapılacak harcamalardır. örneğin verilecek 

burslar karşılığıada vakıfça ayrılacak paralar, turizmi gelişti~ek veya 

Türkiye'yi tanıtıcı broşürler basmak ve dağıtmak için yapılacak harca•a-

lar, Türk kültü.rüAü yaymak amacıyla düzenlenecek festivall•~ dolayısıyla 

yapılacak harcamala~, fakir ve kimsesizle~e yapılacak olan doktor ve ilaç 

yardımları vb. harcamalar bu bölümde gösterilecektir. 

Bu bölümi«ki ha~camalarıa,E400 bölümünde ye~ 

alan harcamala~dan farkı, bunları~, vakfa gelir getirme amacıyla yapılma-

yıp, vakıf senetlerinde yer alan amaçlar doğrultusunda yer alan hizmetler 

dolayısıyla yapılmasıdır. Aıı.cak bu hizmetler k:ı.rşılığında sonuçta bir ek 

gelir kalaası da mümkündü~. 

FOOO Diğer Giderl•r 

Bu karakte~deki giderler de ayaı COOO bölU.ünte 

yer alan diğer gide~l·~ gibi kendi aralarında sınıflandırılabilirler ••• 
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3. PRO-FORMA. TABLOLAR 

Vakıfla~aa döaem sonuata veya 4öaea içia4e beli~li a~alıkla~la hazır-

lanaa mali tablola~ı işletme tablola~ndan ay~ ola~k düşliRaemek ge~ekir. 

Mali .rapo.rla~ ho.r ne kada.r işletme dışırulaki kişile.re işletıuain ııali d.u-

.rumu hakkında ka.r-za.ra.r itibar~le durumunu beli.rtmek amacıRı güde~lerse-

de aynı zamanda vakıf yöneticilerine de kendi faal~etlerini, aııaçla~aa 

ulaşabilmedeki başarıla~nı değe~leadirme imkanıaı ve~ele~i bakımından 

önemlidi.rler. 

Vakıf yöneticileri kendi kullaaışları için bu rapo.rları hazırla.rkea ka-

nunla~n veya ilgili mevzuatın hükümlerine uymalıaırlar. ö.rneğia, mevzuat-

ta profo.rma bilanço hazırlayıp yayınlamak mecbur~eti yoktu.r.Fakat yöneti-

ciler faaliyetlerin bir yıl sonra ne du,ruai& olacağını kestirebilmek içia 

bu yola başvura.rak hazı.rlıklar yapabilirler(52). 

Bilindiği gibi vakıf bütçelerinia düzenlenmesiaden soara ~li tablola-

rın oluşturulması gerekcekti.r. Tahmini mali tablolar,gelecok faaliyet dö-

nemi için planlanan faal~etlerle ulaşılması beklenen amaçla.rıa özlü bir 

biçimde göste.ri~esi de~ektir. 

P.rofo.rma tablola.r hazı.rlanırken şu üç yöntemdea yara.rlanılır(53): 

i - Yüzdele.r, 

ii - Reşyola.r (O.ranlar), 

iii - Korelasyon,- Reg.rasyon analizi. 

(52) BOZOK, s. 116. 
(53) Bu konuda daha fazla bilgi için bkz.; AKGUÇ, •• 167+177. 
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Ayrıca bu Uç y.öJlteJiı, vakıf bütçe le ri dUzeAlonirkeıı vakıf yörıeti.ıli ta

rafından geliştiriloA her bütçenin kirlılığı il• mali durumu üzeriAde ya-

ratması beklenon etkilerin kontrol edilebilmesine ~lanak sağlar. Diğer 

bi ı:- de[tişle, bu Uç yöntemdon birisinin yardıl'lll. ils, vakıf biitçelerinin 

geliştirilmesinin her evresinde, vakıf yönetiminin karaı:-larının ve de 

planlarının etkileri kontrol edilir. Bu sonuçlara göre vakıf ytlaetioill~ 

diğer seçenekleri değerlendireı:-ek gerekli düzeltmeleri gerçekleştirirl•..r. 

(54). 

Vakıflarda hazırlanacak olan proforma tabloları; geniş ve detaylı ha-

zırlandıkla.rında sağlayacağı yararlar dikkate alınarak, Aakit bütçesi, 

profor.ma bilanço, pı:-ofo.rma gelir-gider tablosu, profo~a fonlar tablosu 

vb. olmak üzere g.ruplaua ayırarak inceleyebiliriz(55). Vakıfların bu tab-

lo ların hepsini de hazırlamak zo.runlulukları yoktur. Fakat, amaçları doğ-

.rultusunda, faaliyetlerini kotaylaştırıcı 'ekilde bazılarını hazırlamnla-

rı gerekebilir. 

Çalışmamızın özünü vakıf genel (ana) bütçeterin hazırlanması oluştura-

cağından yukarıda sayılan tablolar hakkında uzun bilgihr verilmeyecektir. 

Fa.kat Gelir 1 Gider cetvellerinin yakın tamamlayıcısı olmaları nedeniyle 

sadece pro:forma bilançolar hakkında bilgi verilecek ve p:Ni-fo.m.a :f'ö.llU . ..r·· 

tabtesunu inceleaokle. ye~inilecok::ti.i'o 

~ilançoların karakteristik özelliklerine bağlı kalarak vakıflarda ha-

zırlanacak bilançolar hakkında şunları belirtobiliriz& 

(54) YALKIN, $.20lo 
(55) Pro-:foma tabloların nelet' olduğu konusunda görüşler çok değişik 

olmakla biı:-likte sınıflandırma temelde aynıdır. Bu konuda daha faz
la bilgi için bkz.; (BÜKER, s.B9), (CEMALCILAR, s.lll), (AKGÜÇ, s. 
164), (BOZOK, So31), (WELLSCH, s.500). ( BAYAR, Soll3)o 



-61-

),1, Pro-~opma Bilanço 

P.ro-forma bilaııço, mevcutla.r, yükümliilüklt.r ve sermaya üze.rinie 

planlanan işlemlerin etkilerini gösterir. Bütçelellllliş bilanço, bütçei• 

planlanan faaliyetlerin gerçekhştirilmesi halinde vakf'ın ilgili bU.tçe 

yılı sonundaki mali durumunu gösteJ."ir. Vakı~ bütçe sisteminde şimdiye 

kadar di.i.zonl•lUliş bulunan bütçele.r pJ."o~o.rma bilançonun d.üzsnlenebilmesi 

için gerekli kolaylığı sağlayacaklardır, 

P~o-~o.rma bilançoların hazırlanmala.rı vakıflara bazı yararla.r 

sağlayacaktır. Bu ya.rarları şöyle özetleyebiliriz: 

i - Daha önceden hazırlanan bütçeterin amaçlara uygun bi.r şekil

de hazırlanıp hazı.rlanmadıkla.rını sağla.r, 

ii - Vakı~ amaçlan doğrul tuaunda yii.rütülen ~aaliyetleJ."in devam 

edip etmeyeceğiai incelemekte yardımcı olacak olan verile.rin 

bulunup değerlendirilmesini sağlar, 

iii - Vakıfa. gerekli olduğu durumlarda, araştırılacak olan ~inans

manın zamanını., yerini ve miktanın saptamaya yardım ede.r, 

Vakıflarda pro-~o.rma bilançola.r hazırlanırken ilgili elemanla.l:' 

şöyle bir süJ."eci izleyebilirler: 

i - Vakıf s~netlerinde beliJ."tilen amaçlara ulaşmak için yapılan 

faaliyetlerin planlandığı şekilde geJ."çekleşebilmesi ve yü.rütülebilmesi 

için gerekli iktisadi kıymetlerin gelecek dönemlerdeki tutarla.rının tah

min edilmesi, 

ii - Vakfın hayatını devam etti.rebil:ınesi için planlanması gerekli 

olan iş hacminin büyümesine bağlı olarak kendiliğinden oluşacak ~inansınan 

kaynaklnJ."ının t~hmin edilm~si, 
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iii - Vakfın öz ser-ayesinin tahmin edilmesi ve; 

iv - Vakıf bilançosundaki aktif ve pasifterin dengelenae•i. 

vakıf amaçlarına ulaşmak için pl~nlanan faaliyetleri gerçekleşti~ek 

için aktif kalerolere yapılması ge.relcen yııtı.rııa miktarı, kazanlacak olan 
1' 

kaynakların miktarını aşmamalarının yanısı.ra önceden de beliı:-tildiği gi-

bi gelirlerin 1/3 miktarını aşmaması gerekmektedir~ Aksi taktirde hem b~ 

finansman açığından hem de kısıtlayıcı özelliklere dikkat edilmediğinden 

doğan bir usulsüzlükten söz edilecektiro 

3,2, Pro-forma Fonlar Tablosu 

Pro-forma fonlar taalosu; bütçeler ve dolayısıyla bilQnçolar ha-

zırlandıktan sonra ortaya çıkacak olan fon açığı veya fazl~sının yorum-

la.nabilmssi ve bu saysdıı vakıf amaçlarına ulaşabilmek için yapılacak •-

lan vakıf faaliyetlerinin reorganizasyonunu gerçekleştirmek için hazır-

lanan bir tablodur, 

Pro-forma fonlar tablosu; kayaaklar, kulla~ yerleri ve fark 

bölümü olmak üzere üç bölümden oluşur, Düzenlenebilmeleri içia vakfın 

birbirini izleyen iki dönemine ait bilanço vs gelir-gider tabloları ge-

rekmektedir. İlk aşamada aktif ve pasifdeki artış ve azalışlar saptaıı.r. 

Burada aktifteki azalış ve pasifteki artışlar kaynak, aktifteki artış ve 

pasifteki azalışlar ise kullanım olarak kabul ediliro 

Pro-forma fonlar tablosu düzenıenirken dikkat edilecek en önemli 

nokta, amortismana t~bi sabit varlık hesapları ile, bu varlıklara ait bi-

rikmiş amortisman hesapları ile ilgili amortisman giderlerinin birlikte 

değerlendirilmesinin gerekeceğidir(56), 

(56) BÜKER, s, 68, . _, 
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tJ ç ü n c ü K ı s ı m·· 

·VAKIF BUTÇE SİSTEMİNİN KONTROLU 

Vala.flarda bütçelema tekniğinin etkin olarak uygulanması, devamlı sü

recek bir bıntrel sistemi ile sağlanacaktır. l~cntrellerin devamlı yapıl

ması verimsizlikleri ve başarısızlıkları anında saptayacak ve gerekli ön

lemlerin zamanında alınmasını mümkün kılacaktır. bu nedenle vakıf senet

lerinde belirtilen amaçlara ulaşabilmek için yapılan faaliyetlerin ölçül

düğü ve üst yönetime bildirildiği bir rapor sistemi zsrunludur. 

Vakıf bütçe sisteminıle yapılacak e lan sürekli kontrol, sistemin etldn 

bir biçimde uygulamaya kenulmasını güvence altına almakta ve bütçe sQlrum

luluk raporları ile bütçe farklarının analizleri yardımıyla gerçekleşmek

taGiir(57). 

l~ ·BÜTÇE--SORUMLULUK RAPORLARI 

Vakıflarda hazırlanacak olan bütçe sorumluluk raporları, vakıf içi gerek

sinimleri karşılar ve sadece vakıf yöneticileri tarafından ~ullanılır. 

Bütçe sorumluluk raporları, bütçe kentrol raporları adlarıyla da anılır 

ve sahip olması gereken temel özellikler şöyle incelenebilir;. 

i - Sorumluluk ilkesine yer verir, 

ii - Yönetim ilkesine yer verir ve; 

iii - Tekrarlanma ilkesine yer verir. 

(57) YALKIN, s.222 • 
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+Vakıf yönetiminin sorumluluklarına göre düzonle~tai; vakf~n örgUt ---------------------------
yap~s~na uygun olarak her sorualuluk merkezi için ayrı bütçe soru-luluk 

raporların~n diizenlenmıJsidir. Böyle bir rapor yöneticilerin faaliyet a-

lan~n~n ve kontrol edebileceği giderleri gösterir. 

+Yönetim ilkesine yer vermesi is!; yöneticilerin kendilerine sunulan ----------------
sorumluluk raporlarında_, anormal bütçe farklar~n~n üzerinde d.u.rııuılar:ı.d.ı.r. 

Bu ayn~ zamanda yöneticilerin büyük zamanlar~n~n bütçelemeye ay~.rmaları 

demektir. 

+Tekrarlanma ilkesine bağlı olarak la.sa dönemleri esas alması ise; faa----------------------------------
l;yet öncesi kontrolu sağlamak amac~ ile ayl~k, haftalık ve hatta gerekir 

ise günlUk olarak sorumluluk raporlarının hazırlarumas~dı.r. Böylece bütçe 

uygulamas~ adım adım izlenmiş olur. 

Vakıflarda sorumluluk .raporlar~nın düzenlerımelerinde bazı esaslar söz 

konusudur. Bu esaslar~ kısaca şöyle aç~klayabili.riz: 

i - _!3iri,Ecj. .=s.!~ bu .raporlarJ.n kullananlar~n isteklerine uygun ola

rak düz•nlenmele.ridi.r. 

ii -Jki.n_Ei_ e~a~L bu .raporların basit ol.mas~ ve temel bilgileri içe.r-

mesidi.r. Ranarda uzun ve karJ.ş~k bilgilere yer verilmemelidir. Bu 

nedenle bütçe so.r;..mluluk raporlar~n~n standartlaşt~~lması ge..reki.r. 

iii ... Ü~l!2i!_e~a~ j.s_!;zrunanla.madır. FaaliyıJt ile raporlama arasındaki 

zaman ÜZadıkça bu .raporların etkisi de ~oğal olarak azalır. 

Vakıf yöneticilerinin öğrenim ve tecrübe düzıJyleri .raporlama araçları

nın seçi•inde önemli rol oynı:ır. Bu raporlama araçları şöyle s~nıflanı.rla.r: 

i- Yaz~lı araçlar (Tablolar, grafik ve resimler, metinler vb.) ve; 

ii - Sözlii araçlar _,(ToplantJ.lar, konferanglar vb.)' d~.ro 
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2. BÜTÇE FARKLARININ ANALİZİ 

Vakıflarda bütçeler hazırlandıktan son~ ortaya çıkacak olan rarklar.ıa 

saptanması yeterli değildir. Bu farktarla ilgili olarak bir çok aoruaun 

cevaplanması gere~r. Bu ~a bütçe kontroluaua esasını oluşturan fark aaa

lizleri ile gerçekleştirilir. 

Vakıflaraa hazırlanan bütçelerie ortaya çıkan farkları• analiz edilme

sinia temel amaçları şöyle sıralanabilir: 

i - Bütçelerdeki farkların oluş nedenlerini saptamak, 

ii - Bu farkların oliuğu yerleri ve sorumlulukları belirlemek, 

iii - Bu farkların (+) veya (-) olarak gerçek nitelikleriai ortaya koymak, 

iv - Farktarla ilgili olarak alınacak önlemleri kararlaştırmaktır. 

Vakıf amaçları doğrultusunda hazırlanan bütçeler, ne kadar özen göste

rilirse gösterilsin., geı-çekleşen değerlerle aynı sonuçları göste.rmeyecek

leı- vo mutlaka bir bütçe fazlası veya açığı şeklinde bir fark; ortaya çı

ka.racaklardır. 

Bütçeleı-ds bu farkla.rııı oluşma nedsnleri şöylo sı.ralanabilir: 

i - Vakıflarda gerçekleştirilen verim derecesi ile ilgili etk~nler, 

ii - Malzeme vb. değerlerin satın alma fiatlarındaki değişmeler, 

iii - İşgücü vb. değerleı-de meydana gelen değişmeleı-, 

iv - Vakıf faaliyetlerinin hacmında göı-ülen dalgalanmalaı-o 

Bu faı-kların ayı-ıntılı nedenleı-i, muhasebe sistemlerinden sağlanacak 

olan bilgiler yardımıyla saptanır. Farklaı-ın analiz edilmesi esnasında 

olağanüstü koşullarında göz önünda bulundurolması geı-ekmektedir. 
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S O N U C 

Vakıflarda hazırlaBacak ola~ bütçeleri• gBrevi, vakıf senetlerinde 

bolirtilsB amaçlara ulaşmak için yapılacak faaliyetlerin verimliliğini 

artırmaktır. O halde vakıf bütçeleri, belli bir dönem içiade yapılacak 

olan faaliyetlerin ti.iııl cephelerini kapsayan yöBetim araçlarıthr. 

Vakıf bütçeleri salt anlamda bir araç olarak ele alınırlarsa gerçek 

niteliklerini kaybederler. Ancak yBastim fonksiy~nları ile olan ilişki

sinin ve dayaAdığı tooel prensiplerinin anıaşılmasıyla bir araç olarak 

bütçelerin etkinleştirilmesi sağlanmış olur. Böylece bir yönetim aracı 

olarak bUtçelerin değeri, yönetime sağladığı yararlar ve hizmetler açı

sınciaıı buluımtuş olur. 

Vakıf bütçeleri bütçelere ilişki~ pre~sip ve tekniklerin esas alıAa

rak uzun veya kısa dö~emli bütçelerin planlanmasını, progr~lanmasını 

ve kontroliinü sağlar. 

Vakıflarda hazırlanacak olan bütçeler, vakıf yöneticileri tarafından 

hiç bir zaoan bir basın aracı olarak kullanılmamalı, aksine üst düzey yB

neticilerinin desteklerine s~~ip olmalıdırlar. 

Vakıflarda bütçeleri hazırlamakla gBrevlendirilmiş olanlar, bu göjev

lerini yerine getirirlerken bütçelerin, açıklık, samimilik, doğruluk, kar

şılaştı.rmayı miimkil!l lalma, tutumluluk, iş ve işgücü verimini a..rtı.rma ve 

doğerlendi.rmo vb. niteliklere sahip olmaları ğerektiğin• inanmaları ge

rekmektedir. 

Ayrıca, vergi muafiyeti almaya hak kazanmış vakıfların yıllık biitçele

rinin incelemeye ve tastiklenmeye tabi tutulması ve bu vakıfların yıllık 

bütçe tatbikatlannın dikkatle izlenmesi biitçelerin önemini dah;;ı. iyi be

lit'tmektedir. 
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BUtçele~ia vakıfla~a uygulam.aaıaıa bi~çok ya~a~la~ olaaaıaa karaılık 

bir bütçe aiatemiaia saptan-ası bazı asdenleriea iolayı güç elabili~. He~ 

şeyiea öace çeşitli pozi~onlardaki kişiler bUtçelere kar,.ı çıkabilirler. 

·Buaun tutuculuk, güvensizlik, a~layışsızlık, korku vb. ~edenleri olabil~. 

Bu nedenle bUtçe sist~mlerinin uygulanaası dikkat, çaba, istek ve risk gs-

rektiren zor bir görsvd~. 

Vakıflaria bütçeler ile ilgili çalışmalar, eğer mUmkUA olacaksa bilgi-

sayar vasıtasıtla yapılmalıdır. Vakıfların bütçeleme sisteminde bilgisaya~ 

kullanaaları büyük hesapla~alar yapmak, bu hesaplamalar için gerekli zaman

dan tasarruf etmek, muhtelif seçeneklerin daha kelay yorualaamasını sağla-. 

mak, hata oranını enaza indirmek ve vakıfların modern bir çalışma havasına 

kavuşturulması açısıadan yararlı olacaktır. 

'·' ,, 
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-IV-

0000000000 VAKFI •o•o YILI EÜTÇES! 

(loOOO TLo) 

.... - ·-··· -·- ····-· - ı.-·· 

1986 

··1·-··-· -·-····- ... -·--·-- -···. L--··-··- ·- ···-

1 FARKLAR % 
. - - ··-····· ·-" ·-·····--·-·--·------

. GBLİR BÜTÇBLERİ 
tahminleri sonuçları 

r----.. 

AOOO Yasal Olarak Tahsis Edilen 
Gelirler (TAELO-I) 

.EOOO Amaçlara Yönelik Eaaliyet 
Gelirleri (TABLO-II) 

:cooo Diğer Gelirler (TABLO-III) 

~-~-~--- .. -·--~ ...... _..__.,_....__ ............ ,.~ ···-··-·. .. -~·-·--·,·--- .... .;.. .... ~ --- .. ---~ .. -· ............ , ........ __ ....... ._ ...... --- ,.... ·ı---~.-.... .,. -~-·---~ .. , .......... : .... -· . ·- .. i -- ' 
: TOPWi.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 

i EOOO Amaçlara Yönelik Faaliyet ' 
Giderleri (TABLO-V) 

FOOO Diğer Giderler (TAELO-VI) i 
1 

ı 
i 
ı 

. (yüzde) 

t 
ı 

i 
ı 

ı 
ı 

. ~ ı 

--- ·- ---... ... ---·---------~~·--··-· ···--····--~~--·~--- ··-· t· 
. TOPW-1.......................... ı • 

: _____________ .. ____ -·-··· ---- ----- '·. 

<FAZLASI •••• (+) ••••••• 
BÜTÇE 

AÇIGI •••••• (-) ••••••• 

........ - ---. . .. . .. . . ... ..... 

_ __, __________ ~-- ... - -·--·-·····--·· ; ......... ·------- -·--

' . i 

.; ·-·• •.•.•. .-.. ••.•• - ...... ·v ,.,, ... • - •• . "'--~-·--· ..... ·'•• ,. • ·-

:ı 
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TABLO-I 

}ASAL OLARAK TAHSİS EDİLEN GELİRLER 

(1.000 TL.) 

1 -- - ------- ------ -----.. -------·-----T-~-·--- --ı 
ı 1986 1985 1 

1 tahminleri sonuçları ı 
i ' . 

-v-

FARKLAR '% 

j (yüzde) 

!-----· 
i 

ı ı 
--------~------------- -t·----- -... 

ı 1 

l· . 
1 
ı 
i 
t 

ı 
f AOOO 
1 

~ 
f 

Yasal Olarak Tahsis Edilen 
Gelirler 

AlOO Bütçe Ödenekleri 
A200 Bilet Payları 
A300 Kurban Derisi Payları 
A400 Diğer Yasal Gelirler l 

! ı 
! 1 
:ı ~ 

i 
ı 
ı 

ı 
1 
i 
' . i 
ı 

i 

1 

ı 
ı 
1 
ı 

ı. 

! 
! 
! 
ı 

ı 
' ! 
ı 
! 
ı : . ------+-----·----
i 
ı 

i 
1 
ı 

i 
ı 
1 

ı 
1-



T A B L O - II 

.AMAÇLARA YÖNELİK FAALİYET OELİR:I.lmİ 

(1.000 TL.) 

+----···-· ···---····-··--·-··----······---

BlOO Amaçlara Yönelik Faaliyet 
Gelirleri 1 

BllO ••• İşletmesi Gelirleriı 
Bl20 ••• İşletmesi Gelirleri! 
Bl30 Diger İşletme Gelirleri! 

B200 İştiraklerden Elde Edilecek i 

Gelirler ı 
13210 ••• Şirketi Gelirleri !' 

B220 ••• Şirketi Gelirleri 
B230 Diğer İştirak Gelirleri! 

B300 Kira Gelirleri 

B310 Gayrimenkul Kiraları 
B320 Taşıt Kiraları 
B330 hakina Kiraları 
B340 Di~er Kira Gelirleri 

B400 Sosyal Faaliyet Gelirleri 

B410 Panel Gelirleri 
B420 Seminer .. " 
B430 Sempozyum " 
13440 Kermes " 
B450 Balo " 
B460 Çay, vb. ll 

B470 Diğer sos.faaliyet eel. 

B500 Basın-Yayın Gelirleri 

B510 Kitap Gelirleri 
B520 Teksir 
B530 Dergi--
13540 'rakviı:ı 

" 
·.ı 

" 

ı 

! 
ı 
1 
i 

1986 1985 

tahminleri sonuçları 

ı 

ı FARKLAR 

-T.E-

% 
(yüzde) 



devam ••• (TABLO-II)• • • 

ı· 
ı ! 1986 ı 
! tahmi:ı:rleri 1 sonuçları 

1 

·farklar 

·---··· -- ...... _ ..... -------- .. ·---------- ··-------·--------------·- ··-- ....... - -·-~·---··--·-- .... -·--·-·---·----·-····-·-····--

B550 Ajanda Gelirleri 
B560 Diğer Basın-Yayın gelir

leri 

B600·Bağış Yardım Gelirleri 

B610 Şartlı Bağış Yardım 
Gelirleri 

B620 Şartsız Bağış Yardım 
Gelirleri 

-VII-

(yüzde) 

····· ! 

-... ~ır-....:.:··-.u:-..... . ....... ~---~ •""".t .... ~_ ... ......_,.._. 



T A B L O - III 

DIGER G:b:LİRlliR 

(1.000 TL.) 

-VIII-

···-·· ... ·-----··· ... ---------· .... ···-·····--ı--------- ................ ----··- .. . 

1986 FARKLAR 

tahminleri sonuçlarl. 

-------- -·---------- --· --· ...... ·-·· :_ __ --····-··-------·····--t·-----------···-·---- .. -- -··. ··------·-·· 

COOO Diğer Gelirler 

c1oo Faiz-Komisyon Gelirleri 

cı ı o Faiz Gelirleri 

C lll Banka Faizleri 
Cll2 Tahvil ll 

Cll3 Diğer Faiz eel. 

Cl20 Komisyon Gelirleri; 

C200 Sair Gelirler ' 
f 
1 1 

1 

i 
ı 
ı 
ı 

i 
ı 
ı 
i 
ı 
i 
! 
i· 

---·~· ; 

ı 
i 

fo 
(yüzde) 

... ~-.:&Qo..; ... - ........ 



- - -----=----------, 

TABLO-IV -IX-

KISITLAYICI ÖZELLİKTEKİ GİD~~LER 

(1.000 TL.) 

·ı 

1986 
ı 
' FARKLAR ; .: 

:tahminleri ' sonuçları J : (yüzde) 

: i ı ı 
.;.......-----·---··------- . ·- --·-·· ·f·---·---------.. -1 .. ----·----- -·-· t·--- -- ·---· ------[- ... ---· 

DOOO Kısıtlayıcı Özellikteki i . 1 1 

Giderler [ 1 ı j 

DlOO Yönetim ve İdame Gider. ,:_i 1 i ' 
!' i i 

! 1 1 
DllO Personel Giderleri!. • 1 

Dlll Ücretler 
i ı i 

i i 

Dll2 Tazminatlar 
Dll3 Sigorta Pay. , 
Dll4 Yollu ve Har.! 
Dll5 Sosyal Yar. 
Dll6 Diğer Per.Gid~ 

i 

Dl20 Genel Giderler 

Dl21 Elektrik•Su- t 
Yakı t-Tem. gid~ 

Dl22 Kırtasiye Gid~ 
Dl23 Kiralar 
Dl24 Araç gid. . 
Dl25 PTT Giderlerij 
Dl26 Onarım Gider.\ 
Dl27 Sigorta Gid. 1 

Dl28 Diğer aen.Qi~. 

Dl30 Sabit Kıyınet ve , 
Demirbaş Alımları ! 

ı 

i 
Dl31 Bina Al ımlarıl 
Dl32 Demirbaş Alım!. 
Dl33 Makina-Teahizat 

Taşı t-vb.Alım·. 

Dl34 Diğer Alımlar 

! ı 
ı 
ı 
ı 
1 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
1 

! 
ı 

ı 

ı 
i 
1 
i 
! 

D200 İhtiyatl:-~ 
----1----

l 
ı 

._ .. ___ ~ . ·-----·--

ı 
i 
1 

ı 

1 •/o 

ı 





i 

' f 
! 

l 
l 
ı 

t 
ı 

ı 
! 
! 

TABLO-V -II-

AVAÇLARA YÖNELİK FAALİYET GİDERLERİ 

(1.000 TLo) 

••- ~-··O o - ··--·--~ •' :•• -···-~-··- -~----M•o-·--·•o•·----- --------------·---------· 

1986 l,ARKLAR 

l sonuçlarJ. (yüzde) 
i ı ı 

ı i . 1 

; tahminleri 

-+-----------·---------· --···-··- .. . ··----l····---····· ...... ··-· .... -~ . -....... ·-·-·-··-·--.--1--------- ··---+--·-······- ... . 
1 ! 1 

! 1 ı ' 
EOOO Amaçlara Yönelik Faaliyet ı_;_·.. 1 1 ! 

Giderleri l ı 1 
ı i 1 
i ! 1 
1 ı 
ı ! 

ElOO Vakıf AmaçlarJ.nJ. Gerçe~. 
İçin Kurulmuş Tesislerin 
İşl. Giderleri 

EllO Personel Giderlerl 
El20 Genel Giderler l 
El30 BakJ.m-OnarJ.m Gid. \ 

ı 
ı 
ı ı 

. ~ 

El40 Hammadde ve Iaşe i 

Giderleri i 
El50 Diğer İşl. Gidero l 

E200 VakJ.f AmaçlarJ.nJ. Gerçek.,· 
İçin Kurulacak Tesis.İliş-
kin Giderler i 

I 
i 

E300 Vakıf Amaçları Doğ. Ya~ı-
lacak Bağ~şlar j 

ı 

E400 VakJ.fa Gelir Getirici j 
Hizmetlere İlişkin Yap~ 
Harcamalar \ 

E500 VakJ.f AmaçlarJ.na Yönel~k 
Diğer Harcamalar j 

! 

Jar. 
E510 Burslar 
E520 TanJ.tma ve YayJ.n 

.i E530 Sosyal Yardımlar i 

1 

1 

E540 Bilimsel ToplantJ.lH. 
B550 Kül tür ve Sanat Ç~lış • 1 
E560 Hizmet Alım Harc~a. 
B570 Diğer Aı:ıaçlara Yö~e.

1 

ı 
Faaliyet Giderleri 

1 

ı 
! 
ı 

1 
ı 

1 
ı 

1 

ı 

i ı ___ _.. ........ ~---------.-...-- ..... _._ ........ ~ ...... ~, .... """1~~-'k·•-··· .. - .. ~ ~_.-'ftJ.-.ıli ..... ~·. 



T A :S L O - VI 

DİGER GİDERLER 

(ı.ooo rı...) 

-XII-

-- --·--- ---- ---------·-----------------·- ----------,-····- --- ·- -- ------ -·-·r· -·---·- --- ---· ··- . --~ ----~-- ---·- . ---- -----r--·------

1 1 
i 1986 1 1985 FARKLAR 1 % 
~tahminleri 1 sonuçları 1 (yüzde) 

ı l -------·---·------------·--·---------·-··--·---··----··-·+----' ·- ·- -,-- ........ ·----·--··----- ·-------............. ' 

ı i 
FlOO Faiz-Komisyon Giderleri! j 

FllO Faiz Giderleri i 1 

Flll Banka >'aizi ~d. 1 
Fll2 Tahvil " : 
Fll3 Diğer Faiz Gi~. l 

ı 1 

Fl20 Komisyon Giderleri~ j ! j 
F200 Sair Giderler j j j j 

" • ---.. .. ~ ... • -~...,.,.,_......,.~~-,..,~, . .,.,-.;......--L ..... --..... -,~---·-·" .. ı~ ···••·'-='•·"h·-

~00 Diğer Giderler 

ı ! ı 
i ı 
ı 

ı 
ı 
ı 
1 
J 

i 

·' 



-XIII-

BÜTÇB UZMANLARI •••••••••••• imza ----imza----imza----tarih 1 
{ 
• 

tarih ! 

i EUTÇE DİREKTÖRtl •••••••••••• iMza 

tarih l 
~ 

BÜTÇE KOMİTBSI ••••••••••••• iMza ----imza ----imza----
( 

MUH.ve HALİ İŞL.MD ••••••••• imza tarih ı 
{ 

tarih .ı 

J 
V AKIP MD. • • • • • • • • • • • • • • • • • • imza-----------· 

tarih i 
~. YÜRÜT}lli KURULU ••••••••••••• imza----imza-----imza----
! r. 

tarih 
ı1 
';1 

:i VAKll' BAŞKANI •••••••••••••• imza----------------

~ 
YÖNETİM KURULU ••••••••••••• imza ----imza----imza---- tarih ~ 

i . 
{ 

' • ı 
~ 
ı 
~ 
~ 
<.i .. ç 
~ 
~ 

i 
;:! 

ı 
ı, 

I 
f. 

~ 

i 
~ 
"' ır; 

ı . 
" ~ 
~ .. 
:ı; 
~ 
to. .. 
~ 
" ~: 
;"-: ... 
; 
~ 

~ 
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~ 
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