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G İ R İ ş 

İnsanların birarada yaşamaları ile birlikte yer
leşim birimleri oluşmuştur. Eu birimlerin farklı yer
lerde kurulmuş olmaları, sosyal ve ekonomik gelişmeler 
insanların bir yerden diğer bir yere taşınmasına neden 
olmuştur. İlk önceleri farklı yerleşim birimlerinde 
oturan insanların taşınması şeklinde ortaya çıkan ula
şım faaliyetleri günümüzde yerleşim birimlerinin ola
ğanüstü büyümeleri nedeniyle, aynı yerleşim birimi 

··. 

içinde de ulaşım faaliyetlerinin yapılmasını zorunlu 
kılmıştır. Bu gelişmeler sonucunda ulaşım sektörü ülke 
ekonomisi açısından vazgeçilmez bir sektör durumuna 
gelmiştir. 

İşletmelerin tümü için geçerli olan kaynakların 
etkin ve verimli kullanımı. ulaşım sektöründe faaliyet 
gösteren işletmeler için de sözkonusudur. özellikle 
karayolu ulaşım işletmelerinde değişken giderlerin 
toplam giderlar içindeki payının büyük olması bu işlet""' 
melerde maliyet kontrolunu ön plana çıkarmaktadır. K~r 
planlaması yanında maliyet kontrolunun gerçekleştiril-_ 
mesindeki araçlardan en önemlisi bütçelerdir. Bütçeler, 

işletme faaliyetlerinin planlanmasını, koordinasyonu 
ve kontrolunu sağlayan bir araçtır. 

T; C; 
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Yukarıda ortaya koyduğumuz nedenlerden dolayı 
ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan ulaşım 
işletmelerinde bütçeleme işlemini çalışma konusu ola
rak seçtik. Ayrıca, ülkemizde tüm il ve ilçe beledi
yelerinin hatta daha küçük yerel yö::ıotim birimlerinin, 
bireylerin ulaşımlarını sağlamayı üstlenmiş olmaları 
bizi, tez konumuzun bu yönde ele alınmasının yerinde 
olacağı kararına vardırmıştır. 

Bu çalışmamızda ulaşım işletmeleri olarak sade
ce karayolu yolcu taşımasında faaliyet gösteren ulaş
tırma işletmeleri için bütçeleme konusu üzerinde dura
cağız. 

Bu çal~şmamız iki bölümden oluşmaktadır: 

Birinci bölümü~~birinci kısmında, işletme bütçe
leri konusunda genel bilgiler verildikten sonra bütçe
leme ilkeleri ile bütçeleme sorumluluğu ve bütçenin 
hazırlanmasındaki aşamalar ele alınmıştır. İkinci kı
sımda ise, ulaştırma işletmelerinde satış ve gider 
bütçelerinin ne şekilde hazırlanması gerektiği konusu 
açıklandıktan sonra bütçesel kontrol konusu ele alın-
mıştır. 

r· :_ r-\:inci bölümde ise, bir ulaşım işletmesi olan 
Eskişehir Belediyesi Otobüs İşletmesinde bütçeleme 
konusu incelenmiştir. Birinci kısımda belediyeler 
konusunda temel ön bilgiler, verildikten sonra, otobüs 
işletmelerinin kanunlar gereği farklı şekillerde kurul
maları nedeniyle belediye işletmeleri tcınıtılmış ve 

huku.ki yapıları ortaya konulmaya çalışıThnıştır. İkinci 

kısında ise, Eskiqehir TI~lediyesi CtobUs işletmesi 
hcıkkınd.a bilgi veril dikten sonra, bu işletr:ıedeki büt;
çeleme uygulamc:ısı ele alınmıştır. 



B i r i n c i B ö ı ü m 

ULA Ş I M İ ş L E T ME LER İ N D E 
B Ü T ç E L E M E 

B i r i n c i K ı s ı m 

İ § LE TM EL E R D E B Ü T Q E LE M E 

I. GENEL AQIKLAM.AL.AR 

A. TANIMI VE GELİŞL~İ 

Günlük kullanımda genellikle bütçe ve bütçe
leme kavramları aynı anlamlarda kullanılmaktadır. 
Oysa ki, bu iki kavramı birbirinden ayırmak gerekir. 
Bütçeleme, bütçeden daha geniş bir kavramdır. Bunu 
belirttikten sonra bütçenin ve bütçelemenin ne ol
duğunu belirlemeye çalışalım. 

Tanırnlara baktığımızda her yazarın yaklaşık 
aynı şeyleri farklı kelimelerle ifade ettiklerini 
görmekteyiz. Bütçe, finansal terimlerle ifade edi
len faaliyetlerin, geniş bir "tasarımı" olarak 

ANAOOLU DKYE?'.2!T:::.:;ı. 
Meriu•.z Kiiffiplıane&ii 
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düşünüllir(l). Bütçe, yüriit:"i1e ve ~<:oordinasyon için 

bir yarch.rncı ve rJlDrılc:ınEı:ı facıliyet J.e.:::·in sayısal bir 

ifadesidir. :Bütçeler, işletmenin tümü için hazı.rla

nabileceğj_ gibi işlet:nerıin clt bir:iJnleri için de 

hazırlanabjıir. Bü:çe, gelecekte alnıası beklenen 

geliri, nakit akışını, finansal durtunu ve yardımcı 

planları sayısal olarak açıklar. Bu sayısal veriler, 

işle trne nin geleceğini dikkat li b ir inceleme ile elde 

edilen kararların bir sonucudur(2). 

Bütçeleme; bütçenin bazı.rlanması olarak anla

şılır. Bütçelerne sadece planlama ve koordinasyon 

için değil, aynı zamanda kontrol için de bir araç

tır(3). Batçeleme; yönet:L-n.i.rı planlama, koordinasyon 

ve kontrol sorumluluğunu yerine getirmeyi amaçlayan 

sistematik ve formule edilmiş bir yaklaşım olarak 

tarı.ımlanabil ir (4). 

Bütçe ve bü tçelemenin tanımlarJ.nı verdikten 

soıu·a, işletme bütçelerinin tarihsel gelişimini kı

saca ele alalım. 

İşletme lerde bütçelerin kullanılması düşüncesi 

ABD'de 10 Haziran 192l'de "Bütçe ve Muhasebe Kanunu" 

nun meydana getirdiği yeni devlet bütçe sistemi 

kabul edildikten kısa bir süre sonra gelişmiştir(5). 

(1) Herman c. HEISER, Budgeting Principles and Prac
tice, The Ronald Press Company, New York, 1959, 
s.l. 

(2) Charles T. HORNGREN, Cost Accounting A Manage
gerial Emphasis, Frentice/Hall International Ine., 
London, 1974, s.l30. 

(3) 

(4) 

HEISER, s. 2. 

Glenn A. WELSCH, (Çev. Yaman ERDAL-Enver ÇAPÇI vd.), 
İsıetme Bütçeleri, Bilimse ı Yayınlar Der ne ği Ya. 
No.4, B.3, Ankara, 1979, s.3. 

(5) İlhan CEifıALCILAR, İşletme Bütçeleri, E.İ.T.İ.A., 
Ya. No.24-2, İstanbul, 1965, s.l3. 
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Bu kanu.:"~v r: kabuli..i :: •1 En ::;o n.ra ay nı ülke deki sanayi c i

ler devlet bütçe s i s i st emi ü zer :in de bazJ. değişiklik

ler ycıp.:.r'ak bu sistemi işlet::nelerine uyc;ulamışlardır. 

Bu sistemin gelişn:esi ABD' de ancak 1929 ekanan :Uc bulı

rarıınr1Bn sor.:.ra belli bj_r aşama gösterrniştir. 1929 

ekonomik bulıra nı, i şletme leri o zamana kadar bil in

meyen yeni problemler ve güçlüklerle karşı karşıya 

getirmiş, pazardaki talebi yeniden gözden geçirip, 

ekonomik kaynakların en iyi şekilde yöneltilmesi 

için her çeşit düşünce ve araçtan faydalanmanın zo

runluluğu kabul edilmiş tir. Bu dönemde bUtçeleme ve 

bütçe kontrolu -sistemi bütün dünyada önem kazan~ış

tır. Onu uygulayan işletmelerin elde ettikleri sonuç

lar ve edindikleri tecrübeler ilgiyle karşılarunış~ 

tır(6). İkinci Dün~a Savaşından son~a işletme bütçe

lerinin ı.:ı.ygulamnasında bü ;yük gelişmeler görülmüştür. 

İşletme bütçelerinden bir. mali kontrol aracı olarak 

yararlBnma görüşü, İkinci Dünya Savaşından so.rı...ra 

ABD'den Avrupa ülkelerine geçmiştir. İşletme bütçele

ri sisteminin hem teorisi hem de uygulaması ile il

gili büyük gelişmeler, özellikle 1960 tarllıinden 

sonra ABD ve Avrupa'da görülmüştür(7). 

ABD ve Avrupa'da gerek devlet bütçesi, gerek

se işletme bütçeleri konusunda gelişmeler olurken 

ülkemizde de bütçe yolu ile kontrol konusunda bazı 

çalışmalar yapılmıştır. 19.)6 yılında ilk kez Sümer

barı..k dokuma fabrika1arında, o günlerin "bÜtçe yolu 

ile kontrol" tekniği anlayışına uygun bir model 

geliştirilerek uygulamaya geçilmiştir(8). 

-----------------
(6) 
(7) 

(8) 

A. g. k. , s. 14. 

Yükse ı KOÇ..;YALKIN, Yönetim Aracı Olarak İsıetme 
Bütçeleri, B.2, Ankara, 1985, s.lJ. 

Nail ÇÖLBAŞI, "İsletme Sevk ve İdaresi Açısından 
Bütçe Yolu İle Kontrol Tekniği", SEVK VE IDARE 
DERGISI, C.80, Nisan, 1975, s.l7. 
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Ancak, "bütçe yolu ile kontrol" tekniğinin 
batı ülkeleri işletmelerindeki uygulanış modelleri 
1936 yılınu<'3rJ günUmüze gelinceye kadar, köklü deği
şinler gôstermi~ıtir(9). 1975 yılıncJe. bütUn Kamu İkti-
sad. i Te şek kül ler: J.JJ~.e modern işletme bUt çe le.::- i si st e--

minin yerleştirilmesi ile ilgili bir hüküm 1975 yılı 
icra planının 313. wBddesinde yer almıştır. Bu hükme 
uygun çalışmaları yapmak üzere aynı yıl içinde "Dev
let Planlama Teşkilatı Tezdüzen Muhasebe Koordinasyon 
Devamlı İhtisas Komisyonuuna bağlı "İşletme Bütçele
rini Hazırlama Alt Komisyonu" kurulmuştur. Devlet 
Planlama Teşkilatı, bu komisyon tarafından ~Bzırla
nan "Tekdü zen r11uhasebe Sistemi İşletme Bütçesi Reh
beri"ni Mart 1977'de yayınlamıştır(lO). 

Yukarıda belirttiğimiz gibi İkinci Dünya 
Savaşından soru.~a özellikle ABD'de bütçeleme korusun
da büyük gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerin bir 
sonucu olarak devlet liitçesinin hazırlanması ve uy
gulanması konusunda yeni sistemler geliştirilmiştir. 
Bu sistemler şu şekilde sıraları..ır.aktadır (ll); 

- Plamlama-Bütçeleme Sistemi(Planning and 
~udgeting System) 

- Programa Dayalı Yönetim Sistemi(Program 
Based Management System) 

- Tadil Edilmiş Program Bütçe(Modified Prog
ram Budget) 

- Program Analizi ve Gözden Geçirme Sistemi 
(Program Analysis and Review) 

(9) A.g.k., s.l7. 
(10) KOÇ-YALKIN, s. 18. 
(ll)-------, Devlet Bütçesi, AÖF, C.l, s.86. 



- Hedeflere Göre Yönetim(Management By Objec
tives) 

- Sıfır Temelli Bütçeleme Sistemi(Zero Based 
Budgeting System) 

7 

Yukarıda sayılan bu sistemler özellD~le ABD'de 
uygulama alanı bulmustur. 

B. İŞLETME BÜTÇELERİNİN AMAÇLARI 

Günümüzde yönetim için bir araç olarak düşünü
len bütçe ve bütçeleme ile güdülen amaç nedir? İşlet
meler belli bir takım faaliyetleri yaşamları boyunca 

zaten yapmaktadırlar. Bunların önceden planlanmasının 
ve işletmelerin bir takım ek çabalara girmesinin se
bebi nedir? İşte bu soruların cevaplandırılmasına 
ihtiyaç vardır. 

Bütçelemedeki temel amaç, işletme çabalarının 
----- --·-----~- -~---···- -..... --·-·· ---- - ------- ···-···-·~--- .. ----... ·--·········~·-··-·-~----------·--------------·----------·--

yönel tileceği en k~rlı yolu bulmak ve işletmeyi E_~-----
-·- . . ...... .. ,v.. -·-"·'•''"_ .. ___ __ 

çizilen yolda yürütmek için yöneticilere yardı~91: ... .9.l-
~clctadır ( l2 ~- Dig~;. yönd.en ko miyu···eie aid·~~~;;;;·da bütçe, 

., ..... ·" ..... .. . " """'"-· .. •,-. ... . " . . . , .. 
işletme eylemlerini planlama, koordine etme ve kontrol 
etme aracı olarak kullanılır(l3). Bu açıklamaları 
esas alarak bütçelemenin temel amaçlarını şu şekilde 
sıralamak mümkündür: 

- Planlama, 

- Koordinasyon(uyumlaştırma), 

- Kontrol. 

( L~) CELlALCILJill, s. l 7. 

(13) Rıfat ÜSTÜH, Yönetim. Muhasebesi, :Bil:irrı Teknik 
Yayınevi, Eskişehir, 1985, s.86. 
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Hazırlanan bu bütçeler işletmenin gelecekteki 

faaliyetlerinin sayısal bir ifadesidir. Ancak, bu 
bütçelerin sadece bir gelecek tahmini olarak kalma

ması, plan yapılırken bu planın işletmenin amaçları
nada uygun olmasına dikkat ediliTıelidir. İşletmenin 
planlama amacına ulaşahilmesi için işletmenin iyi bir 
organizasyon yapısına da sahip olması gerekir. Yani 
birimler arasında yetki ve sor~~lulru(ların iyi belir
lenmesi gerekir. 

Planların ayrıntılı yazılı şekilleri olan büt
çeler, koordinasyonun sağlanması için bir araçtır. Bu 
nedenle planlar, işletmenin tüm bölgelerindeki(veya 
birimlerindeki) tüm sorumlu yöneticileri harekete 
geçirir ve onlara yapacakları eylemlerde öncülük 
eder(l4). 

İşlerin planlama ve koordinasyonundan sonra 

bütçelerneden beklenen amaç işletme faaliyetlerinin 
kontrolüdür. Bütçesel konrolün yerine getirilmesinde, 
yani kabul edilen bütçeyle işletme faaliyetlerinin 
kontrolünde esas itibariyle üç aşama vardır(l5); 

Sonuçların raporlanması, 

- Sonuçların analiz edilip yorumlanması, 

- Sonuçlar ile bütçe aynı ise harekete geçil~ 

mesi~ 

İlk iki aşama bütçesel kontrol süreci ile di
rekt ilgilidir. üçüncüsü ise, faaliyet sonuçları ile 

yönetimin tahminlerinin aynı yönde olduğ;unu gösterir. 

(14) A.g.k., s.BB. 

(15) H:2r~s:sn, s.lll. 
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E}~er hazırlanan bütçe ile ge.:.~çelcle~miş sonuçlar 
arasında bir fark varsa, bu farklar incelenerek neden
leri araJtırılır; araştırma sonucunda elde edilen 
verilerden yararlanarak hataları önleyici önlemler 
alınır. Sapmalara ilişkin olarak elde edilen veriler, 
yeniden bUtçelerin geliştirilmesi ve düzenleştirilmesi 

için kullanılır. Bu nedenle kontrol, yeniden bütçeleme 
olarak da dtiştinülebilir(l6). 

Bütçelemenin amaçlarını bu şekilde belirledik
ten sonra bütçelemenin özünü şöyle ifade edebiliriz. 
Girdilerin ve çıktıların yönetirnce düzenlenerek sürek
li ve yeterli k~r elde etme, bütçelemenin esasını 
oluşturur( 17). 

C. BÜTÇE TÜRLERİ 

Bütçeler işletmelerin seçtikleri kriterlere 
göre çeşitli isimler alırlar. Bütçeler işletmenin 
çalışma hacmiyle olan ilişkilerine göre; sabit bütçe 

ve esnek bütçe olmak üzere ikiye ayrılır(l8). 

Sabit bütçe, tek bir çalışma hacmi(beklenen 
kapasite) gözönünde bulundurularak hazırlanır ve sabit 

giderlerle değişken giderler arasında ayırım gözetil
mez. Bu nedenle dönem içerisindeki fiili çalışma hac
mi, beklenen kapasiteye uygun olmadığı zaman sabit 
bütçelerde çalışma hacmindeki farklılığın değişken 
maliyetler üzerinde yaratması beklenen etki gözönüne 
alınmamaleta dolayısıyla doğru bir değerlendirme yapı
lamamaktadır(l9). Buna karşılık esnek bütçelernede iş
letme faaliyetleri sonucunda gerçekleşen durum beklenen 

(16) ÜSTÜN, s.88. 
(17) V~LSCH, s.7. 
(18) Rıfat ÜSTÜN, Maliyet Mu.,_l-J.ase besi İlkeler ve Uvgulama, 

Eğitim, Sağlık ve Bi~ims~l Araştırma Çalışmaları 
Vakfı Ya.No. 12, Eskışehır, 1984, s.487. 

(19) ÜSTÜN, Yönetim •••• , s.l8l. 
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kapasiteden farklı ise, bütçelenen rnsliyetlerin ger

çekleşmiş duruma göre ayarıanmasına olanak vardır. 

Kullanılan diğer bir sınıflandırma ise, fonk

siyonları esas alan bütçe sınıflandırmasıdır. İşlet

melerin bütün fonksiyonlarını k~!sayan bütçelere, 

genel bütçe adı verilmektedir (20). Genel bütçe, te

melde, iki kısllTI.da incelenebilir. Bunlardan birin-

ci s i işletme bütçe si, j_kinci kısım ise, finansal 

bütçedir. Genel bütçenin çeşitli bölümlerinin kapsam

lı görünümü basit olarak (ŞEIVIA-1) 'de gösterilmiştir. 

Şemada da görüldüğü gibi genel bütçe birçok yardımcı 

bütçe programından oluşur. Şemada, bütçelenmiş gelir 

tablosunun elde edilmesine kadar olan bölüm işletme 

bütçesi olarak isimlendirili.r. Finansal bütçe ise, 

techizat için yat ırını harcaması planlamasında olduğu 

gibi faaliyetlerin ve diğer faktörlerin nakit üzerin

deki etkisini belirleyen bölümdür (21). Yukarıda be

lirtilenlerin dışında diğer bir sınıflandırma da 

süre açısındandır. Bütçelerin, kısa dönemli bütçeler 

ve uzun dönemli(stratejiJr.)bütçeler şeklinde iki sı

nıfa ayrıldıkları görülür(22). Bu sınıflandırmada 

kısa dönemli bütçeler, bir yıllık bütçe ve uzun 

dönemli bütçeler ise, beş yıllık olarak hazırlanan 

bütçe le rdir. 

Yukarıda verdiğimiz sınıflandırrr~lar birbi

ri nden bağımsız değildir. Sadece, bu sınıflamalar 

yapılırken dikkate alınan kriterler farklıdır. 

( 20) CEidALCILAR , s. 23. 

(21) HORNGREN, s.lJ4. 

( 22) WELSCH, s.16. 
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II. İŞLETTI'lE BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASIIIDAKİ İLKELER 

İşletme bi.itçesinin başa.rıya ulaşabilmesi için 
bütçenin hazırlanmasmda bazı ilkelerin gözönünde 
bulundurulması gerekir. Bu ilkeler konusunda kesin 
olarak bir birliğin sağlandığı söylenemez. Her yazar 
farklı sayıda ilke belirlemiştir. Bu ilkeleri şu şe
ki lde sıralayabiliriz; 

A. Üst Yönetimj.n Desteği İlkesi, 

B. Bütçelerneye Uygun Bir Organizasyon Yapısı
nın Oluşturulması İlkesi, 

c. Bütçelerneye Uygun Bir Muhasebe Sistemi 
İlkesi, 

D. Gerçekçilik İlkesi, 

E. Esneklik İlkesi. 

Bu ilkeleri kısaca açıklayalJID. 

A. ÜST YÖ:NETİMİN DESTECÜ İLKESİ 

Bütçelemenin başarıya ulaşabilmesi ıçın iş
le tmedeki tüm yöneti m basamaklarının özellikle de 
üst yönetj.nün desteğinin sağlanması gerekir. Bu yö
ne tim basamakları: 

- Bütçelemenin kapsamını ve özelliklerini 
kavramak, 

- Yönet imde, bu özel yaklaşımın kendi durum
ları için tercih edilebilir nitelikte olun
duğuna inanmak, 

Buna i§lerlik kaze.rıdırab j]_ mek ıçın gerekli 
yoğun ve ciddi yönetsel çabayı göstermeye 
istekli olmak, 

- Programı tüm eyrıntılE.ı.r ıyla desteklemek 
zorundadır lar. 
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Kapsamlı bir bütçelemenin başarılı olabilmesi 
için genel müdürden başlayar ak yönetimdeki her üye
nin tam desteğine sdıip olması zorunlu olu~, özen
dirme ve yöneltmenin en üst düzeyden gelmesi gere
kir(23). Bütçelernede her üyeye söz hakkı verilmeli
dir. Ancak astlar dan gelen öneriler de hemen gözü 
kapalı bir ş eki lde kabul edilmemeli bunların öneri
leri analiz edilmeli ve en son karar yine üst yöne
tim tarafından verilmelidir. 

B. BÜTÇELEMEYE UYGUN BİR ORGANİZASYON 
YAPISINm OLUŞTT.JRULMASI İLKESİ 

İşletmelerde bütçelerneye başlamadan önce iş
letmenin tümü için bir organizasyon planı yapılme
lıdır. İyi bir organi~asyon başa~ılı bütçelemenin 
birinci temelidir(24). İyi bir organizasyon yapısının 
oluşturulabilmesi için sorumluluklar ve yetkiler, 
işletmer.ıin bütün fonksiyonları için açıkça tespit 
edilmelidir. Ayrıca, bu ilke bütçeleme fonksiyonla
rınada uygulanmalı, organizasyon içinde bazı kişiler 
kesin olarak bütçeleme işiyle görevlendirilmelidir
ler(25). 

Her bölümün sorumluları bütçenin hazırlanma
sından ve bunun yanında iyi bir şekilde işleyişinden 
de sorumlu ölmalıdırlar(26). 

(23) j. BrooksHECKERT-james D. WILLSON, Business 
Budgeting and Control, The Ronald Press Com
pany, New York, 1967, s.43. 

(24) A.g.k., s.20. 
(25) CEM:ALCILAH, s. 27. 

(26) Ayrıca, bütçenin işleyişinde bölüm sorumluları
nın dışındakilerde sorumlu tutulrncı.lı ve bu ki
şilere ye tkiler verilrrıelidir. Ancak, yeptıkları 
hangi jşlerden dolayı kime karşı sor.·u.ıı:lu olacak
ları da açıkça belirlenmelidir. 
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Yukarıda bütçeleri sınıflandırırken fonksi
yanlara göre sınıflandırmayı vermiştik. Eğer bütçe
ler işletmelerin fonksiyo~ıarı ele alınarak hazırla
nıyorsa, bu durumda işletmenin organizasyon yepısı 
önem kazanır. Çünkü, her bir bölüm gelir ve/veya 
gider merkezi olacaktır. Bunun için işletmenin orga
nizasyon şemasının bütçelerneye uygun olması bütçele
rnede üzerinde durulması gereken ilkelerden biridir. 

c. BÜTÇELE.MEYE UYGUN BİR MUHASEBE SİSTElVIİ 

İ LKE Sİ 

İşletmelerde bütçeleme ile muhasebe sistemi 
arasında yak ın ilişki vardır. Bütçeleme dediğimiz 
kavram., bütçenin hazırlanması ve kontrolunu kap sar. 
Bütçenin hazırlanmasında ve kontrolunda bir takım 
verilere ihtiyaç vardır ki, bu veriler muhasebe sis
temi tarafından sağlanan verilerdir. 

Bütçelemeyi doğrudan doğruya yönlendirebilmek 
için herşeyden önce örgütsel sorumluluklara uygun 
bir soru~luluk muhasebesi sistemi olmalıdır(27). 
Sorumluluk muhasebesi, organizasyon yapısında farklı 
düzeylerdeki işletme yöneticilerinin faaliyetlerini 
döne tle~n.eye ve başarılarını ölçmeye yönelik bir sis
temdir. 

Geleneksel olarak maliyet mu."lı.asebesi, maliyet 
kontrolundan çok marrullerin maliyetlerinin belirlen
mesi üzerine eğilmektedir. Sor~luluk muhasebesinde 
bu önem sırası tam tersine olup, maliyet ve kar konu
larına birinci derecede önem verilir. Etkin bütçeleme 
için geleneksel mu..."ıase be görUşünün değiştirilmesi 

(27) WELSCH, s.48. 
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gerektirir. Yani muhefıebe sistemi herşeyden önce 

yönetj_min planlama ve kontrol gereksinmelerini gi

dermeye yönelik olmalıdır(28). 
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Planlama ve kontroJun, sorurıo..luluk nruhasebesi 

esas alınarak yapılabilmesi için kar, maliyet ve 

ya tırımıardan sorumlu birimleri n organizasyon yapısı 

içindeki yerlerinin dikkate alınması gerekir. Ayrıca, 

işletmenin kullandığı hesap planı da sorumluluk alan

larına göre yapılmalıdır(29). 

D. GERÇEKÇİLİK İLKESİ 

Bütçelemede, yöne tjm yersiz tutuculuk ve aşırı 

iyimserlikten kaçınmalıdır. Ulaşılması imkansız ölçüde 

yüksek saptanan hedefler, bunlara ulaşma yönünde ciddi 

çaba gösterenlerj.n cesaretlerini kırabilir. Öte yan

dan hiçbir özel çabayı gerektirmeyecek ölçüde düşük 

saptanan hedefler ise, güdüleme etkisi taşımazlar(30). 

Bütçenin hazırlanmasından soruo.lu olanlar, 

satış tahminlerini beklenenden düŞ-ik buna karşılık 

giderleri ve nakit ihtiyacını olduğundan fazla gös

tererek sonuçta kendilerinin başarılı olduklarını 

gösterneye çalışabilirler. Böyle bir dur1mda bütçe 

dönemi sona erdiğinde sat :ı..:; lar işletme faaliyet ine 

göre bütçelenmiş rakamdan fazla ve satış bölümü so

rumlusu da planlanmış hedefi aşmış gibi görülecektir. 

Aynı durum giderler ve nald t ihtiyacı için de sözko

nusudur. Bu gibi durumların önlenebilmesi için sonuç

ların, olumlu ya da olumsuz olsun, sonuçta kontrol 

edileceğini n rrıu tlcıka beJ. ir ti lmes i gere kir .. 

(28) A.g.k., s.48. 
(29) CEi:ilALCILA.B, s.29. 

(30) WELSCH, s.51. 
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E. ES lffiKLİ K İ LKES İ 

Bu ilke, bir bütçenin iş yaşamına hüknetmemesi 
gerektiğini açıklar(31). Çünkü, bütçe hazırlanırken 
önceden eörülemeyen ve beklenilmeyen birçok olay, 
uygulama safhasında meydana çıkabilir ve eldeki bütçe 
bu yeni durumları kapsamayabilir(32). Bir faaliyet, 
bütçede bu şeldlde saptandı diye onun üzerinde inat 

etme sonuçta büt çelenmiş durum ile performans arasın
da anlamsız sapmalar gösterecektir. Bunu önlemek için 
bütçelerin uygulanınası sırasında ortaya çıkan farklı 
durumların gözönüne alınması gerekir. 

Maliyet kontrolu açısından esneklik ilkesi 
son derece önemlidir. Gider bütçeleri esnek olmayan 
bir şekilde kullanılmamalı ve yorumla~~amalıdır(33). 

III. E_ÜTCELEME SORUMLULUGU VE BÜTÇENİl~ I:IAZIELANlıi.ASIIIDAKt 
AŞ.AJJALtı.R 

A. BÜTÇELEME SORUifLUIDGU 

Bütçelerin hazırlanmasındaki temel amaç işlet-
... 

me çabalarının. yöneltileceği en karlı yolu bulmak ve 
işletmeyi bu çizilen ;yolda yürütmek için yöneticilere 
yardımcı olmaktır(34).' 

Bütçeleme içinde en büyük önem, faaliyet büt
çesini oluşturan has ılet, maliyet ve gider verilerinin 

( 31) A. g. k. , s. 54. 

(32) CEl.Uı.LCILPJi, s. 30. 

(33) WELSCH, s.55. 

(34) CEEALCILAJ{, s. 7. 
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bütçelemnesi üze.::·inde to~)lanır(J5). Faaliyet bUtçesi 

ola.rr-:k isiın.lenc.i.ril en fle,;;:artr:ıE:nsa ı bU tçele.r ve bunla

rın b:iJ.~ıeşmesi sonucu elde edilen işletme bütçeleri

nin ha;.nrlaru•nası için gelir ve gider rnerkezlerin5n 

bel-irlenı:nesi gerE:kjr. Bir işletmede gelir ve gider 

merkezlerinin belirlenmesi ndeki en önemli araç işlet

menin organiza::syon şemasıdır. Organizasyon şeması 

hazırlanırken birbiriyle ilişkili departmanlar bir 

arada toplanmış, işlem ve hizmet gider merkezleri 

birbirinden ne kadar iyi ayrılnuş olursa hazırlanacak 

olan bütçe de o kadar başarılı olacaktır. Bütçe aynı 

zamanda bir kontrol aracı olduğuna göre dönemsonunda 

de:Jartman yöneticilerinin de başarılı veya başa.rısız; 

oldukları bu bütçeler aracılığı ile belirlenebile

cektir. 

Bütçe her departman için ayrı ayrı hazırlana

cak ve en sonunda tümü birleştirilerek işletme bütçe

si hazı.rlanacağına göre, gerek departman bütçelerini 

ve gerekse işletme bütçesini hazırlayacak olanların 

belirlenmesi önemli bir konudur. Bütçenin hazırlan

ması görevine bir tek kişinin atarunasına çok küçük 

işletmeleı·de sık sık rastlanır (36). Bu kişi çoğu kez 

işletme nin muhasebecisidir. Çok büyLi k i şletme lerde 

ise genellikle bir bütçe komitesi atanır(37). Bu 

komite genellikle, genel müdür ve departman müdürle

rinden oluşur. Bu komite bütçenin hazırlanmasından 

sorumludur. Büyük işletmelerde bütçenin hazırlanması 

(35) Yılmaz BEiuJGinAY, Otel İşletmelerinde Kar 
Planlaması ve Kontrolu, E.I.T.I.A. Ya.No .. 180/ 
lll, Eskişehir, 1977, s.54. · 

(36) Vı/alter SCOTT, Business Budgetip.g and Budgetary 
Control, The Law Book Company of Australasıa 
PTY Ltd., Sydney, 1960, ·s. 13. 

(37) A.g.k., s. 13. 
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özel ihtisas gerelct ireceğinden bütçe komitesinde n 

ayrı olar ak bu komi tey e danışmanlık edebilecek bir 

kişi bütçe direktörü olarrut atanır. Bütçe di~ektörü, 
bütçenin şe ki Ilendiril me sinden soruhıludur. Bütçenin 

hazırlanması için kesin bir teşebbüste bulunmaz, 

sadece teknik yardımlarda bulunur(38). 

B. IDTÇENİN HAZIRLANTJIASINDAKİ AŞAMALAR 

Bütçenin hazırlanmasından ister bir kişi ister 
bir komite sorumlu olsun, bazı aşamaların yerine ee
t ir ilmesi gerekir. Bu aşamalar şu nlardır (39): 

ı. Amaçların be1irlenmesi, 

2. Herbir bölüm soı"V.mlusunun ayrıntılı bütçe
lerini hazırlaması, 

3. Hazırlanan bütçe tasarısının düzeltilmesi, 

4. Bütçe tasarısının yönetime sunulması, onay
lanması ve uygulanması. 

ı. Amaçların Belirlenmesi 

İşletme için awrıntılı bir biçimde kısa ve 

uzun dönemli amaçların belirlenmesi gerekjr. Bu aşa

manın amacı, tüm işletme ve işletmenin başlıca alt 

departmanları sorumluluk merkezlerinden her biri için 

kesin ve ölçülebilir amaçları Cingörmektir (40). Bu 

amaçlardan en önemliside bütçe döneminde ulaşılması 

is ten en karın ne olacağıdır. Amaçlar ne kadar iyi 

sağlanacaktır. Ayrıca, üst yönetim pazarın büyüklü

ğünü, fiyatları ve maliyet giderler:ni inceleyerek, 

( 38) CEhiALCILAR, s. 34. 

CJ9) ıı;;:rs:sn, s. 56. 

(40) ·~':ELSCE, s.40. 
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gelecek bütçe döneminde iş hacminin, net gelirin, 
finansal durumun, yatırım harcamalarının ve öteki 
faktörlerin ne olması gerektiğini tesbit eder(41). 
Amaçlar belirlendikten sonra bu amaçlara nasıl ulaşı
laca.ğı bütçe yonereeleriyle belirlenir. Bu yönergeler 
ilgililere dağıtılır. 

2. Her Bir Bölüm Sorumlusunun Ayrıntılı 
Bütçelerini I~zırlaması 

Bütçenin hazırlanmasında esas olan ilkelerin 
yer aldığı yönergeler en alt sor~~luluk merkezine 
ulaştığında, bu bölüm yöneticileri sözü edilen yöner
geler ışığında sorumlu oldukları bölümlerjn bütçele
rini hazırlarlar. 

Bütçelerin hazırlanmasında şu aşffinalar izle
nir(42); 

İlk önce satış ve satış gelirleri bütçesi 
hazırlanır. Satış bütçesi miktar, değer, 
eğer b :ir den fazla faaliyet bölgesi varsa 
satış bölgeleri itibeJ.ıyla düzenlenir. 

- Satış bütçesi haz ı rlandıktan sonra bu bütçe 
esas alınarak üretim bütçesi hazırlanır. 
Üretim bütçesi direkt hammadde, direkt iş
çilik ve genel imal giderleri bütçelerini 
kapsar. Mal alım satımı yapan işletmeJ.e rde 
üretim bütçesi düzenlen~esi sözkonusu değil
dir. Bunun yerine stok ve alım bütçesi dü-
ze nleni r. 

(41) C:EI.1AWILJıB, s.40. 

(42) A.g.l:., s.40-41. 

T. C; 
AN ~\.~OLU O_~n_v ERSiTESf' 

;ıv •. c_~-~~z f'UTJ:.?rltr~;::~f 
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- Daha sonra satış giderleri, yönet:i.r:1 gider

leri ve öteki giderler bütçeleri hazırlanır. 

- Son olarak, nakit ve yat ırını harcamaları 

bütçesi ve tahmini bilanço ve gelir tablosu 

ha z:ı r lan ır. 

3. Hazırlanan Bütce Tasarısının Düzeltilmesi 

Hazırlanan bütçe tasarısı yönergede belirlenen 

amaçlara ulaşmayı sağlayaznazsa, örneğin, kar bekle

nenden düŞJ k çıkarsa, çalış:rıalar ve tahminler tekrar 

gözden geçirilir ve hata nerede ise bulunur ve gerek

li dü zel tıneler yap ıl ır. Ancak bütçe tasarısı değiş

tirilmez. Örne.ğin, maliyeti düŞJrme veya üretim me

todlarının değiştirilmesi konuları üzerinde değişik

likler yapılır(43). 

4. Bütçe i:asarısının Yöneti.:ıe SUmür:;ası 

Onaylanması ve Uygulanması 

Bütçe tasarısı üzerinde yapılması gerekli 

değişiklikler varsa bunlar yapıldıktan sonra tas ar ı 

onaylan11ak üzere üst yönetime sunulur. Üst yönetim 

bu tasarının ~evcut koşullar altında hazırlanabile

cek en gerçekçi t[~sarı olup olmadığına karar vere

bilmek için bu dökümanı çok dikkatli bir analiz ve 

değerle ndir:neye tabi tu tınalıdır (44). Bu incelemeler 

yapıldıktan sonra onaylarıan bütçe bastırılır. Onay

lanan bütçe, bütçe döneminin başlayacağı aydan yak

laşık üç hafta önce, nihai bütçe programının kopya

ları, işletmenin soruJ1lu üyelerine kişisel gereksin

melerine uygun olarak dağıtılır(45). 

(43) A.g.k., s.41. 
(44) 0ELSCH, s.BO. 

(45) UsTUN, Yönetim •••• , s.lOl. 
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İ k i n c i K ı s ı m 

B Ü T Q EL E M E V E B ü T Q E S E L 
K o NT R o LU N u LA 2 T IRMA 

İ ~ LE TM ELER İ N D E TT 
.rı.. İ UYGULAMA S I 

I. SATIŞ VE GİDER BÜTÇELERİ 

İşletmenin bütününe ilişkin bütçenin hazırla
nabilmesi için öncelikle satış ve gider bütçelerinin 

hazı.elannıası gerekir. Hazırlanan bu bütçeler birara

ya getirilerek işletme bütçesi oluşturulur. 

Biz bu çalışmamızda satış bütçesi, satışların 

maliyeti bütçesi, öteki giderler bütçesinin hazırlan

masındaki ilkeleri ve teknikleri verdikten so.r.ıra bu 

bütçelerin birleştirilerek işletme bütçesinin hazır

lanrnası konusunu ulaştırma işlecmeleı'ine ağırlık 

vererek, sayısal örneklerle açıklayacağız. 

A. SATIŞ BÜTÇESİ 

İşletme bütçesinin hazırlanmasına satış bütçe

sinin hazırlanı1ıası ile başlanır. Satış bütçesi diğer 

bütçelerin hazırlanJnasına esas olan bütçedir. 

Satış bütçesi, bir işletmenin gelecek faali

yet dönemine ilişkin satışlarını, mamullere, örgüt

sel soru!nluluklara ve zaman dönemlerine göre gösteren 

ayrıca işletme amaçları ile stratejilerine uygun 

biçimde miktar ve tutar olarak düzenlenen ve yetkili 

organlar tarafınJan onaylanan satış planıdır(46). 

(46) KOÇ-YA.LIGN, s.88. 
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Satış bütçesi hazırlanırken bütçenin hazırlan
masından sorumlu olan kişi veya kişiler için bazı 

kısıtlayıcılar vardır. Bu kişiler, bu kısıtlayıcıları 
dikkate almak zorundadırlar. İşletme ile ilgili olan 
bu kısıtlayıcıları şu şekilde sıralayabiliriz(47): 

-Kapasite, 

- Personel durumu, 

- Hammadde ve malzeme yeterliliği, 

- Sermaye. 

Bu dört kısıtlayıcı işletmenin faaliyetlerinde 
önemli rol oynar. Kapasitenin üzerinde bir satış tah
mini yapılması işletmenin amacına ulaşmasını imkansız 
kılar. İşletmenin kapasitesinin üzerinde çalışması da 
hizmetin görülmesinde aksamalara ve hizmet kali tesin:in 
düşmesine neden olur. 

Satış tahminlerinin yapılmasında personelin 
d uruıııuna da ·dikkat e dilmelidir. Satış larda'ki b ir artJJ? , 
üret~m ya da hizmetin görülmesi için yeni personel 
ihtiyacını ortaya çıkaracal;:tır. Bu personelin eğitimi 
ve işe uyumlaştırılması sorun yaratabilir. 

Gerekli olan hammadde ve malzeminin zamanında 
sağlanamaması üretimin ya da hizmetin almamasına ve 
planlanan satışıara ulaşmayı güçleştirir. Bu nedenle 
satın almadan sorumlu olanların bütçenin hazırlanma
sında görev almaları gereklidir. 

»Jtçenin hazırlanmasında son ve önemli kısıt
layıcı sermaye durumur:luro Sermaye dediC;inüz kavram, 

(47) WELSCH, s.l95. 
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işletmenin çalışma sermayesidir. Üretim ya da hizmetin 
görülmesi için gerekli olan kaynağın sağlanması da 

satış bütçesinin hazırlanmasında gözönüne alınması 
gereken bir kısıtlayıcıdır. 

İşletmenin satış bölümü yöneticileri yukarıda 
sayılan kısıtlayıcıları dikkate alarak bütçenin hazır
lanmasından sorumludurlar. Teknik konular için ayrıca 
bütçe direktörü denilen kişilerden ;yardım istenir. 
Muhasebe bölümünden de geçmiş yıllara ait satış veri
lerinin sa[;ları.Jnası konusunda yardım istenir. 

Satış bütçesi hazırlanırken geçmişteki satış
lar, satış bölgeleri, üretim ya da hizmetin türü, müş-
teriler eibi çeşitli konularda incelenir(48). Ayrıca 
genel ekonomi ve ilgili sektöre ilişkin koşullar ve 

mevsimlik dalgalanmalar incelemııelidir ( 49). 

Satış bütçesinin hazırla~~ası için gerekli 

olan en önemli iki veri ı. satış fiatı ve t') + .::.. sa vış 
hacmidir. Bütçe hazırlanırken bu Dci verinin cirbi

r:i;yle olan ilişkisi üzerinde durulması gerekir. Bütçe 
döneminde beklenen karın sağlanabilmesi için kısıtla

yıcılarda dikkate alınarak satış fiatı ve satış mik
tarının belirlenmesi gerekir. Fiyatta yapılacak bir 
artışın veya satış miktarının artırılması halinde 
karın ne olaca{;ına bakılarak işletmenin fiyat po li ti

kası belirlenir(50). 

( 48) CET.'IALCILAR, s. 51. 
(49) KOÇ-YALKIN, s.89. 
(~O) Ürne[';in: ( z) i:;;letmes i yolcu t:o,çıma i:;;; i ;-p:ıprıı0;:

tadır. Yıllık yolcu ta:;:ıma l'::s.pasitesi 200.000 
kişidir. Yolcu taşıma fiyatı ı.ooo TL/kişi'd.ir. 
İ;;letmede sabit giderler yıl lıl: 80.000.000 TL. ' 
dir. Bir yolcunun ta:,~ınmosJ. ).çin c;eretli de(iş
l:en gid.e::.~ler ise 400 TL. 'c~ır. Bu C:.urur:ıda ir;ılet
me~in vergi öncesi karı; 
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Bu incelemelerin yanında belirlenen fiyatın 
rekabet· şartlarına uygun olup olmadı[;ının da incele
nerek satış fiyatının ve görülecek hizmet miktarının 
buna göre belirlenmesi gerekir. 

1. Satış Tahmin Yöntemleri 

Satışlar tahmin edilirken farklı y<;>b,temler kul
/ lanılmaktadır. Bu yöntemler şunlardır(51): 

a. Yönetici kurulun fikirleri, 

b. Satış gücü karması, 

c. İstatistiksel analizler, 

d. Yöntemlerin birleş tir :il me s i. 

Her işletme kendi yapısına en uygun olan yön
temi seçerek uygular. İşletmeler satış tahmin yöntemini 

KAA - HASILAT - MALİYET 
K~ = (200.000 X 1.000) - t:-(200.000 X 400) + 80.000.00 
K!R : 200.000.000 -(80.000.000 + 80.000.000) = 40.000.000 TL. 

Ancak, yönetim bu karın az olduğuna karar vermiş, 
aşağıdaki iki yeni alternatifi getirmiştir. 
1. Fiyatı %lO artırıp, talebi % 5 azaltmak 
2. Fiyatı % 10 azaltıp, talebi %lO arttırmak. 
Talepteki % lO'luk: artış mevcut araçlarla karşı
lanabilmektedir. 

Bu verilere göre her iki durum için işletmenin 
k~rını hesaplayalım: 

K~ • (190.000 X 1100) - ~80.000.000 ~(190.000 X 400J7 
- 209.000.000 - 156.000.000 • 53.000.000 TL. 

KAR = (220.000 x 900)-~80.000.000 + (220.000 X 40017 
= 198.000.000 - 168.000.000 ~ 30.000.000 TL. 

Bu örnektede görüldüğü gibi fiyat ve miktarda 
yapılacak de€':işiklik i:;;letmenin karlılıf:ı üzerinde 
etkili olmaktadır. 

(51) tlliiSER, s.l76o 
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seçer':,=cn i~-.~ıetmerıin özelli>:·lo.rini yo.r.:i i:]lc tmer}.in faa-

liye·tte bult.gıdu,i';u bölge, ü;;letlılenin bUydclüı~::ü, üreti
min yo da hizmetin gibi konuları dikkate al~2lıdır. 

Ayrıca bütçeleme il<.:; v.la:;,ıJ_lactilc scnuçlnrın uygulanacak 

yöntemin mnl tyet:Lnj_ kar:Jıla~rıp ~-:DrrJılayar:ıayacal~ına 
dildwt edilmelidir. 

a. Yönetici Kurulun Fikirleri 

ıryukarıdan-Aşa{tıya Doğru 11 bütçenin yapımı yön

temi de denilen bu yöntemde satıs tahminleri üst yöne

ticilerin görüşleri diY~ate alınarak belirlenir. Yön

temde bölüm yöneticileri işletmenin genel müdürünün 

başkanlı~ında bir araya gelirler. Her yönetici kendi 

görüşleri ve edindigi tecrübelere dayanarak satış tah

minlerinde bulunur. Yöneticilerin yaptığı tahminierin 

ortalaması bütçe döneminin satış tahmini olarak dikka~ 

te alınır. 

Bu yöntemin diğer bir ~rgulaması ise, yine 

bölüm yöneticileri kendi tecrübeleri ve bilgileriyle 

tar~ini satışları belirlerler. Genel müdür ve bölüm 

yöneticilerinden oluşan kurulda bu tahminler tartışı

lır. Sonuçta ortak bir satış tahmini belirlenir. Be

lirlenen satış tahmini kurul başkanı olan genel müdür 
veya üst yöneticinin tahmini gözden geçirmesinden 

sonra kesinlik kazanır(52). 

Bu yöntem yöneticilerin bilgilerine ve tücrü
belerine dayanır. Bu nedenle, bütçenin hazırlanması 

aşamasında geçmiş satışıara ait veri ve istatistiksel 

bilgilerin de dikkate alınması gerekir(53). 

(52) ~------, Tük Düzen Mill1asebe Sistemi İsıetme 
Bütçesi Rehberi, DPT, Arucara, 1977, s.l3. 

(53) VfELSCH, s.l87. 
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Bu yöntem kolaylığı, çabuk uygulanması ve çeşit
li yöneticilerin görüşlerine yer vermesi nedeniyle 
tercih edilebilir. Ancak yapılan tahminlerin gerçek 
olaylara doyanmaması ve daha çok görüşlere yer veril
mesi ayrıca üst yöneticilerin zamanlarını asli görev
lerinden daha fazla bu işe ayırmaları bu yöntemin sa
kıncasıdır(54). 

b. Satış Gücü Karması 

"Aşağıdan Yukarıya Doğru" bütçenin yapımı ola
rak da isimlendirilen bu yöntem kısa dönemli satış 
tahminleri için geçerlidir(55). Bu yöntemde bilgi akı
şı alt birimlerden üst birimlere doğru olm.aktadır. 

Bu yöntemde yöneticiler, satış elemanıarına 
daha önceki dönemlere ait satış miktarları ile işlet
menin yeni dönemde uygulayacağı satış politikası ve 
yönetim politikalarına ilişkin bilgileri verir. Bu 
bilgileri alan satış elemanı ekonom~{ etkenleride 
dikkate alarak, ve kendi tecrübelerine dayanarak sa
tış tahminlerini yapar. Bu t~~minleri satış yöneti
cisine sunar. İlgili satış yöneticileri gerekli gör
düğü yerleri düzeltir. Satış yöneticisi kendisine ait 
olan bütün satıcıların satış tahminlerini birleştire
rek genel satış yöneticisine sunar. Genel satış yöne
ticisi gerekli incelemeleri yapar, gerekti~inde bölge 
satış yöneticileri ile tartışır ve düzeltme gerekiyor
sa bunları yapar ve satış miktarları belirlenmiş olur. 
Satış değerleri de bulunduktan sonra satış bütçesi 
inceleme ve onay için yönetim kuruluna sunulur(56). 

( 54) CEL'lALCILfu.'l, s. 61. 

(55) KOÇ-YALICHJ, s.94. 
(56) A.f;ok., s.95. 
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Yöı:eti:.ı i:urulunda onaylcmo.n S;J tı.g r1 i.~:·er ı--,o .. ıL·ı·:n-_.\. .:·.ı u ..ı.. ... ~ . 

lere ilettJ_ir. 

c. İstatistiksel Analizler 

Çok farklı istatisti~sel analiz yöntemleri var
dır. An.cak, bu yöntemlerin uygulanması olduk:ça güçtür. 
özel ihtisas gerektirir. Ayrıca, bu yöntemlerin uygu

lanabilmesi için sağlıklı verilere ihtiyaç vardır. 

Bu yöntemler içinde en fazla uygulama alanı 
bulan "yüzde yöntemi) diyebileceğimiz yöntemdir. Bu 
yöntemde geçmiş yıllardaki fiili sonuçlara ait veri
ler, aylara bölünür. Aylık durumun yılllic toplama na
zaran yüzdeleri bulunur ve bu oranla gelecekteki tah

minler yapılır(57). Bu yöntem en kolay uygulanan ista
tistiksel analiz yöntemidir. Matematiksel esaslara 
dayanan trend yöntemi, korrelasyon yöntemi, tarihsel 
benzetim yöntemi gibi yöntemler de satış tah~ini ya
pılmasında kullanılan yöntemlerdir(58). 

d. Yöntemlerin Birleştirilmesi 

İşletmenin yapısı, faaliyette bulunduğu bölge, 
genel ekonomik durum gibi sebeplerden dolayı işletme

ler yllicarıda sıralanan yöntemlerin tümünün biraraya 
gelmesinden oluşan yöntemi uygulayabilirler. Böylece 
daha gerçekçi bir tahmine ulaşabilirler. Bu yöntem, 
istatistik verilerden azami derecede yararlanmak sure
tiyle, hem yönetici kurulun fikirleri hemde satış 
gücü karması yöntemini kapsar ve genellikle en iyi 
sonucun alı~~asını sağlar(59). 

(57) Tek DU.zcn Muhasebe Sistemi İsletme ••• , s.l3. 

(58) KOÇ-YALKIN, s.98 

(59) Tek Düzen Muhasebe Sistemi İ(21etme ••• , s.l4. 
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2. Satış Bütçesinin Hazırlanması 

İşletmelerin satış bütçelerini hazırlamasına 
ilişkin bu temel açıklamaları yaptıktan sonra bir ulaş
tırma işletmesinde satış bütçesinin hazırlanmasını 
sayısal bir örnekle açıklamaya çalışacağız. Satış 
bütçesinin hazırlanmasında yöntemlerin birleştirilmesi 
yöntemini benimsemiş bulunuyoruz. 

Örnek: .{A) yerleşim yerinde faaliyette bulunan (X) 
İşletmesi 5 hatta yolcu taşımaktadır. 1985 yılında 

hatlardaki yolcu taşıma sayısı Tablo l'de verilmiştir .. 

I. HAT {:b.HAT III.HAT IV .. HAT V.HAT TOPLAM 
. OCAK .8.000 3.000 4.000 10.000 6.000 31.000 
ŞUBAT 8.500 3.000 4.500 9.000 6.000 31.000 

MART 9.ooo 3.100 5.000 11.000 4.500 32.600 
NİSAN 9.ooo 3.800 5.000 8.000 5.500 31.300 
MAYIS 8.700 3.900 4.200 9.500 4.000 30.300 
HAZİRAN 9.200 3.500 4.300 10.500 6.000 33.500 
TEMMUZ 8.100 4.000 4.500 ıo.ooo 6.500 33.100 
AGUSTOS 8.000 3.000 4.000 10.000 5 .. 000 30.000 

EYLÜL 9.000 3.500 4.500 8.000 7 .. 500 32.500 

EKİM 9 .. 500 4.200 5.000 11.ooo 5.000 34.700 

KASIM 9.600 3o500 5.100 1o.ooo 5.000 33.200 

ARALIK 10.400 4.500 4.900 11.000 4.000 ;§4.800 

TOPLAM 107.000 43.000 55.000 118 .. 000 65.000 388 .. 000 

Tablo-ı 1985 Yılı Hatlarda Yolcu Taşıma Sayısı 

- 1985 yılında kişi başına ts.ş:;.:.::ıa Uı.:::.reti ıoo 

TL.'dır(Her hat için sabit). 

- 1986 yılında taşıma ücretlerine ortalama 

% 40 artış yapılacaktır. 
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1985 yılındaki nüfus sayımına göre nüfusun 

% 15'i 7 yaşın altındadır. 1986 yılında bu 
nüfusun da ücrete tabi olacağı dikkate alına
caktır. 

- 1986 yılında ayrıca çeşitli nedenlerle (öğre
nim-kırsal alandan göç) II. ve V. hatlarda 
ayrıca % 5'lik bir artış olacağı tahmin edil
miştir. 

Bu verilere göre 1986 yılı satış bütçesini şu 
şekilde oluşturabiliriz; 

1986 yılı taşıma ücreti: F 

F= 100 + (100 x 0.40) = 140 TL. 
1985 yılında taşınan yolcu sayısı: Nt 

1986 yılında taşınacak yolcu sayısı: Nt+l 

Yolcu sayısında beklenen artış: M ise, 

1986 yılında taşınacak yolcu sayısını şu formül 
ile hesaplayabiliriz; 

Nt+l = Nt + (Nt x M) 

1986/0cak ayı I. Hatta taşınacak yolcu sayısı, 

N86/l= 8000 + (8000 X 0.15) = 9200 

1986/0cak ayı II. Hatta taşınacak yolcu sayısı, 

N86/2= 3000 + (3000 x 0.20) = 3600 

Her hat için aylık taşınacak yolcu sayıları 
aynı formül yardımıyla hesaplanır. Yolcu sayısının 
hesaplanmasından sonra 1986 yılı için tahmin edilen 
yolcu sayıları yine 1986 yılı için tahmin edilen taşı
ma ücreti ile çarpılarak taşıma hasılatı tahmin edilir. 

1986 yılı ocak ayındaki I. hattan beklenen ha-
sılat; 



9.200xl40 = 1.288.000 TL.'dır. Her hat için 
aylar i tibariyle aynı işlemleri yaparsak, 1986 yılı 
satış bütçesini hazırlamış oluruz(Tablo-2). 

B. SATIŞLARIN MALİYETİ BÜTÇESİ 

30 

Satış bütçesi hazırlandıktan sonra sıra, satış

ların maliyeti bütçesinin hazırlanmasına gelir. 

Satışların maliyeti, işletmelerin üretim, hiz
met veya ticaret işletmesi olması durumuna göre fark
lılıklar gösterir. Üretim işletmelerinde satışların 
maliyeti; direkt hammadde, direkt işçilik ve genel 
imalat giderlerinden oluşur. Bir ticaret işletmesinde 
ise, satışların maliyetini satış için alınan malların 
maliyeti ile varsa satışla ilgili giderler(örneğin; 
satış personelinin ücretleri gibi) oluşturur. Hizmet 
işletmelerinde ise, satışların maliyeti, hizmetin oluş
turulması ile ilgili olarak yapılan giderlerden oluşur. 
Hizmet işletmelerinde de görülen hizmetin niteliğine 
göre maliyet ögeleri farklılıklar gösterir. örneğin; 

bir ulaştırma işletmesi ile bir turizm işletmesinde 
maliyet ögeleri farklıdır. 

Biz bu çalışmamızda bir hizmet işletmesi olan 
ulaştırma işletmelerini esas alarak satışların mali
yeti bütçesinin ne şekilde olması gerektiğini belir
lemeye çalışacağız. 

Ulaştırma işletmelerinde bütçenin hazırlanma
sını ele almadan önce maliyet yapısı üzerinde durmakta 
yarar vardır. 

Tüm ulaşım alt sistemleri(denizyolu, havayolu, 
karayolu) içersinde en yüksek değişken maliyet ora
nına sahip alt sistem, karayolu ulaştırmacılığında 
olup, bu işletmelerde maliyetin % lO'u sabit, % 90'ı 

-M---------------~-···~"'" •• ---· '"-



I. HAT 

AYLAR Yolcu 

Sayısı Tutar 

OCAK 9200 1288000 

ŞUBM"I 9775 1368500 

MART 10350 1449000 

NİSAN 10350 . 1449000 

MAYIS 10005 1400700 

HAZİRAN 10580 1481200 

TEJ.\;JilUZ 9315 1304100 

AGUSTOS 9200 1288000 

EYLUL 10350 1449000 

EKİli': 10925 1529500 

KAS HI 11040 1545600 

ARALIK 11960 1674400 

TOPLAM 123050 17227000 

II. HAT III. HAT .IV. HAT V. HAT 

Yolcu Yolcu Yolcu Yolcu 

Sayısı Tutar Sayısı Tutar .Sayısı ·Tutar · Sayısı Tutar 
-

.3600 504000 4600 644000 11500 1610000 7200 1008000 

3600 504000 5175 724500 10350 1449000 7200 1008000 

3720 520800 5750 805000 12650 1771000 5400 756000 

4560 638400 5750 805000 9200 1288000 6600 924000 

4680 655200 4830 676200 10925 1529500 4800 672000 

42 00 ·. 588000 4945 692300 12075 1690500 7200 1008000 

4800 672000 5175 724500 11500 1610000 7800 1092000 

3600 504000 4600 644000 11500 1610000 6000 840000 

4200 588000 5175 724500:- 9200 1288000 9000 1260000 

5040 705600 5750 805000 12650 1771000 6000 840000 

4200 588000 5865 821100 11500 1610000 6000 840000 

5400 756000 5635 788900 12650 1771000 4800 672000 

51600 7224000 63250 8855000 135700 18988000 78000 10920000 

Tablo-2 1986 Yılı Satış Bütçesi 

TOPLAM 

Yolcu 

Sayısı Tutar 
-

.36100 5054000 

36100 5054000 

.37870 5301800 

.36460 5104400 

35240 4933600 

39000 5460000 

.38590 5402600 

34900 4886000 

37925 5309500 

40365 5651100 

38605 5404700 

40445 5662300 
-

451600 63224000 

\..N 
t-J 
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değişken niteliklidir(60). Ulaştırma işletmelerinde 
değişken maliyetler genel olarak; yağ veyaki-tmai-i
;e-rı;----ıastik mal iye'ii"-~---~bak:Lm:o-narıın--~aliye t inde n o ı u-

~---····---~-----·-···--·-·····------- .. ---·-··" ... -....... --~~ .. -.__ --------- ---------· ~- ... -------~----------··- ----·~-------

ş ur. Bakım-onarım maliyeti içersinde parça değiştir-

Değişken giderlerin araçlar itibariyle izlen
mesi mümkün olduğu halde sabit giderlerin büyük bölü
münün araçlar itibariyle izlenmesi mümkün değildir. 
Ancak, belirli dönemsonlarında yapılacak yüklemelerle 
araç başına düşen sabit giderler belirlenebilir. 

Bir ulaştırma işletmesinde görebileceğimiz bel
li başlı sabit giderler; amortisman giderleri, sigorta 
primleri, şoför ücretleri, garajlarda çalışanların 
ücretleri, ısınma giderleri, elektrik ve su giderleri, 
kırtasiye giderleri, vergiler vb.dir. 

Ulaştırma işletmelerinde satışların maliyeti 
bütçesini hazırlayabilmek için işletmedeki maliyet 
ögelerinin neler olduğunun belirlenmesi gerekir. Ulaş
tırma işletmelerinde, bu maliyetleri bütçelerneye esas 
olmak üzere gider merkezleri itibariyle şöyle belir
lenebilir: 

(60) 

- ARAÇLAR BÖLIDılli 

Direkt Malzeme Giderleri 

Yağ ve yakıt giderleri 
Lastik giderleri 

Direkt İşçilik Giderleri 

Fery~l ORJ-ION, Ulaştırma İsl etmelerinde Maliyet 
Mul1asebesi, EKO-J3IL Ekonomik ve Bilimsel. Yayın
lar Ltd. Şti. Ya.No.7, Forr:ı.Lil Matbaası, Istanbul, 
1983, s.2Öl. 



öteki Giderler 

Endirekt işçilik giderleri 

Endirekt malzeme giderleri 

Diğer giderler 

BAlCIM VE ONARIM BÖLÜMÜ 

Öteki Giderler 

Endirekt işçilik giderleri 

Endirekt malzeme giderleri 
Diğer giderler 

TEHJ'IIİNAL VE GİŞE BÖLill1TÜ 

Öteki Giderler 

Endirekt işçilik giderleri 

Diğer giderler 

- YÖNETİM BÖLÜJI.1Ü 

Öteki Giderler 

Endirekt işçilik giderleri 

Diğer giderler. 
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Gider merkezleri ve gider merkezlerinde topla
nacak giderlerin neler olduğu belirlendikten sorıra bu 

giderlerle ilgili bütçeler hazırlanır. 

Satışların maliyeti bütçesi hazırlanırken, iş

letnelerde kullanılan araçların yıpranmalarının dik

kate alınması gerekir. Bu yıpranmaların sonucu oluşa
cak ek giderlerin maliyetlere dahil edilmesi uygundur. 

Ulaştırma işletnelerinde satışlorın maliyeti 

bütçesinin hazırlanabilmesi için her bir maliyet öge
si için standartları:-ı belirlenmesi gerekir. Bu stan

dartla~da katedilen km. için konulabiliro Ancak araç

ların sayı olarak çok olmaları ve her bir aracın hangi 
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hatta ne süreyle çalıştığının belirlenmesindeki güç
lükler nedeniyle bütçe yılının tamninlerini yapabil
mek için geçen yılların verilerinden yararlanmak daha 
kolaydır. Böyle bir uygulama işletme için sadece k~r 
planlaması· niteliğindedir. Geçmiş yılların verilerin
den yararlanılarak bütçenin hazırlanması işletmenin 
maliyet kontrolunu gerçekleştirmesine tam anlamıyla 
yard~cı olmayacaktır. 

Bir ulaştırma işletmesinde satışların maliyeti
ni oluşturan en önemli maliyet ögeleri; yağ-yakıt 
maliyeti, lastik maliyeti ve tru{ım-onarım maliyetidir. 
Geçmiş yıl verilerinden yararlanarak bu maliyet öge-
lerini tahmin etmek için ilgili maliyet ögesinin mali-
yet yüzdesini buL~amız gerekir. Maliyet yüzdesi ile 
bütçe yılı için tahmin edilen satış tutarı çarpılarak 
tahmini maliyetler belirlenir(61). 

Yağ-yakıt maliyeti yüzdesi: Toplam yağ-yakıt maliyeti(Bazyılı 
Satışlar (Baz yılı) 

Tahmini yağ-yakıt maliyeti(Bütçe yılı)= Tahmini 
Satışlar(Bütçe yılı) x Yağ-ya~ıt maliyeti yüzdesi 

Bu eşitlikleri verdikten sonra bütçe yılı için 

tahmini yağ-yakıt maliyetinin tahmininin nasıl yapıla
cağını bir örnek üzerinde gösterelim; (A) işletmesinin 
1985 yılı fiili satışları tutarı 600 milyon lira, 1985 
yılı fiili yağ-yakıt maliyeti ise 120 milyon liradır. 
İşletmenin 1986 yılı satış tahminleri 1 milyar lira 
olduğuna göre; 1986 yılı tahmini yağ-yakıt maliyeti 
ne olacaktır? 

(61) Bu esi tlli;:ler Yılmaz BENLİGİRAY' ın Otel İsletme
leri;de Kar Planlaması ve Maliyet Kontrolu, kita
bında]{i eşitlikler esas alınaral: gelii;tirilmiç;
tir(s.59-60). 

T. c. 
ANADfl!.U UNiVERSiTESf 

·: r:~:-~:;·::·<:::>1 



Yağ-yakıt maliyeti yüzdesi: 120.000.000 . - 0,20 
600.000.000 

Tahmini yağ-yakıt maliyeti- 1.000.000.000 X 0,20 
= 200.000.000 TL. 
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Lastik maliyeti de benzer eşitlikler yardımıyla 
tahmin edilebilir. 

Lastik maliyeti yüzdesi= Toplam Lastik MaliyetiCBaz yılı) 
Satışlar(Baz yılı) 

Tahmini lastik maliyetiCBütçe yılı)- Satışlar(Bütçe 

yılı) x Lastik maliyeti yüzdesi. 

Baz yılı, bütçe hazırlanırken esas alınan yıl
dır. Baz yılı, bütçeleme döneminden bir önceki yıldır. 

Bütçenin hazırlanmasında geçmiş yıl(fiili) ve
rileri esas alınıyorsa, daha öncede belirtildiği gibi 
bu şekilde hazırlanan bütçe işletmenin maliyet kont
rolu amacına hizmet etmeyecektir. 

İşletmelerin maliyet kontrolunu gerçekleşti
rebilmeleri için önceden standartları belirlemeleri 
gerekir. Bu standartların yetkili kişilerce belirle
nen bir değerleme ölçüsü olduğu kabul edilir. Metre, 
kilogram, litre, mil ve lira gibi birimlerin her biri 
değerleme ölçülerinin örneklerini oluşturur. Bu değer
leme ölçüleri, yetkili kişilerce gerçeklere uygun bir 
biçimde belirlenir ve uygulayan kişilerin tümü tara
fından kabul edilir{62). , 

Standartları küçük ve orta büyüklükteki işlet
melerde üst düzey yöneticileri, büyük işletmelerde ise 
genellikle fabrika veya bölüm yöneticileri belirler(63). 

(62) ÜSTÜN, Yönetim ••• , s.l42. 

(63) A.g.k., s.l47. 
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Belirlenen standartlar dikkate alınarak bir 
birim için standart maliyetler hesaplanır. Daha sonra 
üretim işletmelerinde bütçelerren üretim, hizmet işlet
melerinde ise bütçelerren hizmet esas alınarak toplam 
maliyetler hesaplanır. Bu toplam maliyet, bütçelerren 
maliyeti oluşturur(64). 

Ulaştırma işletmelerinde, her sefer sayısı veya 
katedilen kilometre için standartlar koymak mümkündür. 
Herbir birim için standartlar belirlendikten sonra, 
bütçelerren maliyeti(toplam maliyeti) bulabilmemiz için 
bütçeleme döneminde yapılacak seferlerin sayısının 
veya katedilecek kilometrenin belirlenmesi gerekir. 

Bir ulaştırma işletmesinde her bir maliyet öge
sinin bütçelerren maliyetinin hesaplanmasını tek tek 
incelemeye çalışalım. 

Direkt Malzeme Maliyeti: 

Ulaştırma işletmelerinde bu nitelikteki gider
leri esas olarak iki başlık altında ele alabiliriz(65); 

- Yağ-yakıt maliyeti, 

- Lastik maliyeti, 

ı. Yağ-Yakıt Maliyeti Bütçesi 

Değişken nitelikli bu maliyet ögesi; yakıt 
(mazot veya benzin), motor yağı ve yağlama yağı(66) 
olmak üzere üç tür maliyet ögesinin toplanması ile 
oluşur. Bu maliyet ögesi için standart belirlerken 

(64) A.g~k., s.l43. 
(65) ORHON, s.206-208. 

(66) A.g.k., s.206. 
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aracın ağırlığı, aracın dizaynı, motor dizaynı, ara
cın çalıştığı hat(yakıt tüketiminin ençok olduğu zaman 
duruş ve kalkışlar olduğundan duraklarıa birbirine 
yakın olması yakıt tüketiminin fazla olmasına neden 
olur), aracın hızı gibi etnıenler·göz önünde bulundu
rulmalıdır. 

Kullanılan aracın cinsine göre aracın yağ-yakıt 
tüketimi önceden üretici firmalar tarafından belirlen
miştir. Ancak yukarıda belirtilen etmenler nedeniyle 
tüketim miktarı değişiklik gösterebilir. Standartların 
değişen koşullara göre zaman içinde düzeltilmeleri ge
rekir. Eğer bu düzeltme yapılmazsa, standartlar olması 
gerekeni göstermeyeceği için gerçekçi olmayan sonuç
lar vererek kontrola yardımcı olma özelliklerini de 
yitireceklerdir(67). Hatta konulacak olan standartla
rın araçlar için ve aracın çalıştığı hatlar itibariyle 
belirlenmesi bütçenin sağlıklı olması için gereklidir. 
Çünkü, yağ-yakıt tüketimi ayrı hatlarda çalışan aynı 
araçlar için bile aynı değildir. Özellikle toplu taşım 
işletmelerinde hattaki durakların birbirine olan uzak
lık ve yakınlığı, yolların durumu farklı olacağı için 
yağ-yakıt tüketimide farklı olacaktır. Bu standartları 
işletme, bünyesinde oluşturacağı birimler aracılığı 
ile tesbit edecektir. Bu birimde, mühendisler ve iş
letme üst yöneticilerinden oluşur. Yağ-yakıt giderleri 
hatlarakatedilen km. esas alınarak dağıtılır(68). 

Bu bilgilerin ışığında bir toplu taşım işlet
mesinde tahmini yağ-yakıt maliyetinin nasıl hesaplana
cağını açıklayalım; 

( 67) Rüstem HACIRÜSTEMOGLU, Maliyet Muhasebesinde Ham
madde Miktar Dengesi Kontrolu, Istanbul, 1983, 
s.28. 

(68) ORHON, s.248. 
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İşletme iki hatta toplu taşım faaliyetinde bu

lunmaktadır. İki hatta faaliyet gösteren araçlar aynı 
özelliklere sahiptir. Araçlar mazotla çalışmaktadır. 
Birinci hc:t aracın çalışmasına en uygun olan hattıro 
İkinci hatta ise durakların birbirine çok ye.kın olması, 
araçların devamlı durup, kalkmasına neden olduğu için 
yakıt tüketimi bu hatta birinci hatta göre % 20 daha 
fazladır. Birinci hatta çalışan aracın 1 km. için ma
zet tüketimi 0.250 lt.'dir. İkinci hattakimazot tüke
timi ise 1 km. için (0.250 x 120) 0.300 lt.'dir. Bi
rinci hatta araç 25 km. gidip, 25 km. gelmektedir. 
İkinci hatta ise 15 km. gidip, 15 km. gelmektedir. 
Araçlar birinci hatta günde 8 sefer, ikinci hatta ise 
günde 13 sefer yapabilir. Bütçe yılı için fiyat tah
minleri şöyle yapılmıştır. Baz yılı mazot fiyatı 300 
TL/lt.'dir. Bütçe yılındamazot fiyatının% 40 artacağı 
tahmin edilmektedir. Araçlar, hergün hatta eşit sayıda 
sefer yapacakları kabul edilmiştir. Bu verilere göre; 

Km.İçin mazot Günlük mazot 
Hat Araç Günlük katedilen km. tüketimi tüketimi 

I.Hat. l.Araç 50 kmx8 sefer =400km. 
II.Hat 2.Araç 30km xl3 sefer=390km. 

790km. 

0.250lt/km 100 lt. 
0.300lt/km 117 lt. 

217 lt. 

Bütçe yılı için hatmini mazot maliyeti: 
~300 + (300 x 0.40)~- 420 TL/lt. 

Tahmini mazot tüketimi günlük olarak tahmin 
edildikten sonra ve mazot fiyatını da tahmin ettikten 
sonra aylık olarak mazot maliyetlerini tahmin etmek 
için günlük tahmini mazot maliyeti ile .bir ayda faali
yette bulunulan günü çarparak aylık tahmini mazot ma
liyetlerini bulabiliriz. Buna göre bulunan tahmini 
mazot maliyetleri(Tablo-3)'de gösterilmiştir. 

I.hat, ı.araç günlük toplam tahmini mazot maliyeti= 

100 km x 420 TL • 42.000 TL. 



GÜN 
31 SAYISI 28 31 30 31 30 31 31 .30 .31 30 31 

AYLAR 

HAT OCAK ŞUBA:i1 MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEfiiMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM ' ARAÇ 

I.HAT 

1.ARAÇ 1302000 1176000 1302000 1260000 1302000 1260000 1302000 1302000 1260000 1302000 1260000 1302000 15.330000 
II.HAT 

2.ARAÇ 1523340 1375920 1523340 1474200 1523340 1474200 1523340 152.3.340 1474200 1523340 1474200 152.3.340 17936100 

TOPLAW 2825.340 2551920 2825340 2734200 2825340 2734340 2825340 2825340 2734200 2825.340 2734200 2825340 33266100 

Tab1o-3 Tahmini' Mazot Maliyeti Tablosu 

\>l 
\O 
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II.hat, 2.araç günlük toplam tahmini mazot maliyeti
ll? km x 420 TL = 49.140 TL. 

Bütçe yılı için yakıt tahmini yapıldıktan sonra 
s:ı..ra yağ(motor yağı-yağlama yağı) tüketiminin tahmini
ne gelir. Her bir araç için yağ tüketimi standartları
nın yine ilgili birimler tarafından belirlenmesi gere
kir. Araçlarda kullanılan yağın belirli km.'den sonra 

değiştirilmesi gerekir. Yukarıda verdiğimiz örneği 

esas alarak tahmini yağ maliyetini hesaplayalım; 

Araçlarda kullanılan yağın birinci araç için 
20.000 km.'de bir, ikinci araç için ise 16.000 km.'de 

bir değiştirilmesinin gerekeceği belirlenmiştir. Her 
bir aracın bir sefe.rde 16 lt. yağ değiştirmesı gerek
mektedir. Buna göre her bir aracın bir km.'de tükete
ceği yağ miktarı, 

ı. araç için 1 km.'de tüketilecek tahmini yağ. 
16 lt. = 0.0008 lt/km. 

20.000 km. 

2. araç için 1 km.'de tüketilecek tahmini yağ: 

16 lt. = o.ooı lt/km. 
16.000 km.· 

Her bir aracın bir günde katedeceği km. daha 
önce belirlenmiştir. J3irinci araç 1 günde 400 km., 

ikinci araç 1 günde 390 km. yol katedeceğine göre, 
bir günlük yağ tüketimi; 

ı. araç ı günlük yağ tüketimi- 400 x 0.0008 = 0.32 lt. 
2. araç ı günlük yağ tüketimi: 390 x 0.001 = 0.39 lt. 

Yağ tüketimi tahmin edildikten sonra bütçe yılı 
ıçın fiyatının ne olacağının tahmin edilmesi gerekiro 
Fiyatı tahmin edilirken bütçe yılı için bel'.:lenen fiyat 
artışlarının ne olaca[j;ının dikkate alın.ması gerekiro 
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Baz yılında 1 lt. yağın fiyatı 1.500 liradır. Bütçe 
yılında tahmini fiyat artışının % 40 olacağı belirlen
miştir. Bu, 

Bütçe yılı tahmini yağ fiyatı=~l500 + (1500 x 0.40)_7 
= 2.100 TL/lt. 

Araçların 1 günlük tahmini yağ maliyeti; 

ı. aracın bir günlük tahmini yağ maliyeti: 2100x0.32 lt • 

... 673 TL. 

2. aracın bir günlük tahmini yağ maliyeti- 2100x0.39 lt. 

819 TLo 

Herbir araç için tahmini yağ maliyetleri günlük 
olarak belirlendikten sonra günlük tahmini yağ mali

yeti ile bir aydı faaliyette bulunulan gün çarpılarak 
aylık tahmini yağ maliyetleri bulunur(Tablo-4). 

2. Lastik Maliyeti Bütçesi 

Ulaştırma işletmelerindeki değişken gider ka
lemlerinden biri de lastik gideridir. Araçlarda kul
lanılan lastiklerin ömrü sınırlıdır. Belirli süreler 
içinde lastiklerin yenilenmesi gerekir. Lastiklerin 
ömürlerini kısaltan etmenler üç başlık altında ele 
alınır. Bunlar; yırtılma ve delinmeler, jant kusurları 
ve dış lastik aşınmalarıdır. Yırtılma ve delinmeler 
yabancı cisimler nedeniyle olabileceği gibi, tekerlek
lerin yolla olan temasları nedeniyle de olabilir. 
Yolun yapısı sürtünmeden doğan aşınmayı arttırabilir. 
Virajlarda doğan merkezkaç kuvvetler bu sürtünmeyi 
çoğaltır. Aynı şekilde araç hava basıncını yenmek yada 
yol::uşu çıkmak üzere zorlandığında ve fren yapıldığında 
sürtürı..-1ıe dolayısıyla lastik aşınması artacaktır( 69). 

(69) ORHON, s.248. 



GÜN SAYISI 31 28 31 30 31 30 31 .31 30 31 30 31 

AYLAR 

HAT 
ARı\Ç 

I. HAT 

OCAK ŞUBAT KART NİSAN f.iAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 

1. ARAÇ 20863 18844 20863 20190 20863 20190 2086.3 20863 20190 20863 ,20190 2086.3 245645 

II. HAT 

2. AF~Ç 25389 229.32 25389 24570 25389 24570 25389 25389 24570 25.389 24570 25.389 298935 

TOPLAM 46252 41776 46252 44760 46252 44760 46252 46252 44760 46252 44760 46252 544580 

Tablo-4 Tahmini Yağ Maliyet Tablosu 

~ 
1\) 



43 

Lastik giderlerinin katedilen km. esas alınarak hatla
ra yüklenmesi gerekir(70). 

Standartların belirlenmesinden sorumlu olan 
birim lastiklerin aşınmasında önem arzeden ve yukarıda 
sıralanan etmenleri gözönüne almalıdırlar. Her bütçe 
dönemi. için konulan standartların tekrar gözden geçi
rilmesi ve gerekiyorsa düzeltmelerin yapılması bütçe
nin baŞarısı açısından önem arzeder. 

Standartların konulmasında her bir hat ayrı 
ayrı dikkate alınmalıdır. Bir km. için ne kadarlık 
lastik aşınması olduğunun belirlenmesi için, bir araç 
için gerekli olan tahmini lastik giderini, bir takım 
lastikle katedilebilecek.km.'ye bölmemiz gerekir. Bula
cağımız birim 1 km. için ne kadarlık lastik aşınması 
olacağını TL. cinsinden belirtir. Bu birimi aracın 
bir ayda katedeceği km. ile çarptığımızda bulacağımız 
sonuç tahmini lastik mali,yetini verecektir. Bunu sayı
sal bir örnekle açıklamaya çalışalım. 

Yine işletmemiz iki hatta yolcu taşımaktadır. 
Birinci hatta birinci araç günde 400 km., ikinci hatta 
ikinci araç 390 km. yol katetmektedir. Araçların her 
birinde 6 adet lastü:: kullanılmaktadır. Birinci araç 
için 40.000 km.'de bir lastiklerin değiştirilmesi, 
ikinci araç için ise 30.000 km. 'de bir lastiklerin 
değiştirilebileceği saptanmıştır. Baz yılında bir adet 
lastik fiyatı ıoo.ooo TL.'dır. Bütçe yılında ise fiyat 
artışının % 40 olacağı tahmin edilmiştir. Araçlar her 
gün çalışmlli~tadırlar. Bu verilere göre tahmini lastik 
maliyetini aylar itibariyle belirleyelim. 

(70) A.g.k., s.248. 
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Bir seferde 6 lastik değiştiğine göre bir seferde deği
şen toplam lastik gide.ri= 140.000 x 6 - 840.000 TL. 

ı. ·aracın l km. için 

2; aracın l km. için 

ı t .k .d . 8!0.000 TL. 21 as ı gı erı: 4o.ooo km.-

lastik gideri-840.000 TL.y28 
30.000 km. 

TL/km.· 

TL/km. 

1 km. için yüklenecek lastik giderlerini belir
ledikten sonra, aylık tahminleri yapabilmek için aylık 
olarak katedilen km. belirlememiz gerekir. Bunun için 
bir günde katedilen km. ile bir ayda faaliyette bulu

nan süre çarpılır. Bu işlemler sonucunda elde edilen 
aylık olar~~ katedilen km.'ler(Tablo-5)'de gösterilmiş-
tir. 

AYLAR KATEDİLEN KİLO~ffiTRE 
1. ARAÇ 2. ARAÇ 

OC .AK 11.200 12.090 
ŞUBAT 11.200 ıo.920 

MART 12~400 12.090 
NİSAN 12.000 11.700 
:MAYIS 12.400 12.090 
HAZİRAN 12.000 11.700 
TEMMUZ 12.400 12.090 
AGUSTOS 12.400 12.090 

EYLÜL 12.000 11.700 
EKİM 12.400 12.090 
KASIM 12.000 11.700 
ARALIK 12.400 12.090 

TOPLAM(km) 146.000 142.350 

Tablo-5 Katedilen Kilometre Tablosu 

Aylık olarak belirlenen kated:U en km. ile km. 
başına düşen lastik gideri çarpılarali: :tylık tahmini 

giderler belirlenir. Aylık tahmini ln:;U.k giderleri 

(Tablo-6) 1 d3 verilmiştir. 



GÜN 
SAYISI 

AYLAR 

HAT 
AHAÇ 

I. HAT 

-----~-----~---~---

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 

1.ARAÇ 260400 235200 260400 252000 260400 252000 260400 260400 252000 260400 252000 260400 3066000 
II.HAT 

2.ARAÇ 338520 305760 338520 327600 338520 327600 338520 338520 327600 338520 327600 338520 3985800 

TOPLAr.; 598920 540960 598920 579600 598920 579600 598920 598920 579600 598920 579600 598920 7051800 

Tablo-G Tahmini Lastik Gideri Tablosu 

~ 
\Jl 
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c. İŞÇİLİK BÜTÇESİ 

Bir hizmetin sunulabilmesi için yapılması gerek
li giderlerden bir di€;eri de işçilik gideridir. İşçi
lik giderleri direkt ve endirkt olmak üzere iki bölümde 
incelenir. üretim işletmeleri için direkt işçilik, 
üretilen mamullere doğrudan doğruya yüklenen ve hammad
denin şeklini, yapısını ve niteliğini değiştiren gider
lerdir. Endirkt işçilik ise, mamullerin üretiminde kul
lanılan direkt işçilik dışında kalan ve mamullere doğ
rudan doğruya yükleomeleri olanaksız olan işçilikler
dir(71). Bu tanımları hizmet işletmesi açısından yapar
sak; direkt işçilik, sunulan hizmetle doğrudan iliş
kisi olan, bu işçiliklerin olmaması halinde hizmetin 
sunulmasının imk~nsız olduğu işçiliklerdir. Endirkt 
işçilik ise, sunulan hizmetle doğrudan ilişkisi olma
yan ancak hizmetin sunulması için gerekli olan işçi
liklerdir. Örqeğin; bir ulaştırma işletmesinde şoför 
ücretleri direkt işçilik iken idari personel ücretleri 
endirkt işçiliktir. 

Ulaştırma işletmelerinde direkt işçilikler top
lam maliyetin yaklaşık % 27'sini oluşturur(72). Bu 
nedenle hazırlanacak işçilik bütçesinin gerçekçi ola
rak tahmin edilmesi, işletme bütçesinin amacına ulaş
masını kolaylaştıracaktır. 

İşçilik bütçesinin hazırlanmasında kullanılan 
en kolay yöntem; işletmenin baz yılındaki gerçekleş
miş işçilik ücretleri ile satışlarını esas alarak tah
minierin bu verilere göre yapılmasıdır. Bu ta~minleri 
yapabilmek için öncelikle işçilik maliyeti yüzdesini 

(71) ÜSTÜN, Maliyet .••. , s.94. 
(72) ORHON, s.210. 
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bulmamız gerekir. Bu yüzde ile bütçe yılı için tahmin 
edilen satışlar çarpılarak, tahmini işçilik giderleri 
belirlenir. Bulduğumuz bu tutarı işletmedeki araçların 
bir yıldaki çalışma saatine bölersek, bir saat için 
yüklenecek işçilik giderini .b~labiliriz. Bir ayda çalı
şılacak saat ile bir saat için yüklerrecek işçilik 
giderini çarparsak aylık tahmini işçilik giderini bu-
luruz. 

İşçilik maliyeti yüzdesi-

Yıllık işçilik gideri 
toplamı(Baz yıl~) 

Satışlar(J3az yılı) 

Tahmini işçilik gideri:İşçilik maliyeti yüzdesi x 

Satışlar(tahmini) (2) 

1 saat için yüklenecek işçilik gideri-

Tahmini işçilik gideri (
3

) 
Araçların toplam çalışma saati 

(1) 

Aylık tahmini işçilik gide~i= 1 saat ıçın yüklenecek 
işçilik gideri x 1 ayda çalışılacak toplam saat (4) 

İşletmede baz yılı için fiili veriler şöyledir; 

Toplam işçilik gideri- 10.000.000 TL. 
Toplam satıŞlar = 50.000.000 TL. 

Bütçe yılı için toplam tahmini satışlar ise 
80.000.000 liradır. Araçlar hatlarda bir günde 24 saat 
çalışmaktadır. Bu verilere göre, toplam tahmini işçi
lik giderini hesaplayarak, işletmenin aylık tahmini 
işçilik giderlerinin ne olacağını belirleyelim(İşlet
mede tek bir hat ve tek bir araç vardır. İşletmede 
3 şoför 8'er saat çalışmaktadır.). 

İşçilil: mali;y~eti yüzdesi: 10.000.000 
50.000.000 

- % 20. 

Tahmini işçilik gideri: 80.000.000x0.20= 16.000.000 TL. 
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Bir yılda çalışılan toplam süre: 24 saat x 365 gün 

- 8760 saat. 

l saat için yüklenecek işçilik gideri= l6.000.0ÖO TL. 
8760 saat 

= 1826,48 TL. 

Yukarıdaki 4 formül yardımıyla aylık tahmini 
işçilik giderleri -{Tablo-7)'de verilmiştir. 

ı ayda çalışılan ı saat için Aylık tahmini 
toplam saat yilielenecek iş- işçilik gideri 

AYLAR çilik gideri 
(l) (2) (lx2) 

OC.AK 744 saat 1826,48 1.358.901,10 
ŞUBAT 672 saat 1826,48 1.227.394,50 
MART 744 saat 18.26, 48 1.358.901,10 
NİSAN 720 saat 1826,48 1.315.065,60 
MAYIS 744 saat 1826,48 1.358.901,10 
HAZİRAN 720 saat 1826,48 1.315.065,60 
TEMMUZ 744 saat 1826,48 1.358.901,10 
AGUSTOS 744 saat 1826,48 1.358.901,10 
EYLÜL 720 saat 1826,48 1.315.065,60 
EKİM 744 saat 1826,48 1.358.901,10 
KASIM 720 saat 1826,48 1.315,065,60 

·ARALIK 744 saat 1826,48 1.358,901,10 

TOPLAM 8760 saat. 15.999.964.--
C'V 16.000.000.--

Tablo-7 Tahmini İşçilik Gider i Tablosu 

Yukarıda anlatıldığı şekilde tahmin yapma işlet
mede maliyet kontroluna elverişli bir yöntem değildir. 
Böyle bir bütçeleme, sadece geçmiş yıl verilerini ve 

bütçe dönemi satışlarını esDs aldı&:ı için, di~Çer bir 
ifade ile bütçe döneminde ekonomide beklenen değişmele

ri dikkate almadığı için gerçekçiliği tartı~alabilir. 
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İşçilik bütçesi hazırlanırken geç.miş yıl veri
lerinden de yararlanılmalıdır. Ancak, bu verilerin 
bütçe dönemi için beklenen değişikliklerle desteklen
mesi gerekir. 

Araçlar itibariyle kolayca izlenebilen direkt 
işçilik giderlerinin, araçların çalıştırıldıkları 

saatler esas alınarak hatlara dağıtılması uygundur(73). 

Şoför ücretlerinin katedilen km. için değil, çalışı

lan saatler esas alınarak belirlenmesi nedeniyle büt

çenin hazırlanmasında çalışılan saatlerin esas alın
ması bütçenin gerçekçi olmasını sağlayacaktır. 

Eğer 1 km. için ne kadarlık işçilik giderinin 

yapılmasına gerek duyulduğu bilinmek isteniyorsa, be
lirli bir dönemde(gün, ay, yıl) tahmin edilen işçilik 
giderinin, bu dönemde katedileceği tahmin edilen km.'
ye bölünmesi gerekir. 

İşçilik giderlerinin tahmin edilm.esinde ilk iş, 

çalışan işçilerin(direkt işçilik ücreti alanlar) saat 

ücretlerinin tahmin edilmesidir. Daha sonra her bir 
hatta günlük çalışma saatlerinin belirlenmesi gerekir. 

Yalnız, burada dikkat edilmesi gereken nokta, çalışma 
saati olarak normal çalışma saatlerinin esas alınması
dır. Eğer işletmede çalışanların ücretleri birbirinden 
farklı ise bu durumda bütçe yılı için saat ücretleri

nin farklı olarak tasbit edilmesi gerekir. 

İşçilik giderlerin tahmininde, işletmede çalı
şan şoförlerin ç·alıştıkları hatlar belirli ise, gider

lerin tahmininde bir sorun yoktur. Ancak, şoförler 

farklı hatlarda çalışabilmekte iseler ve bu. çalışma

ların belirli bir esası yoksa bu giderlerin ne şekilde 

(73) A.g.k., s.248. 
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hatlara yükselmesi gerektiği sorun yaratır. Böyle bir 
durumla karşılaşıldığında bir önceki dönemde hatlarda 

her bir şoförün ne kadar çalıştığının(fiili) esas 
alınarak dağıtımı yapılabilir. Böyle bir ıwgulama 
işçilerin çalışma saatlerinin eşit olmadığı durumlarda 
gerçekleştirilebilir. Yoksa, her şoförün çalışma süre
si birbirine eşitse tüm şeförler için ortalama saat 
ücreti belirlenerek tahminlerin yapılması daha kolay
dır. 

Yukarıda bütçenin hezarlanması için saat ücre
tinin tahmin edilmesi gerektiğini belirtmiştik. Saat 
ücretinin nasıl tahmin edileceğini basit bir örnekle 
belirlemeye çalışalım. 

Baz alınan yılda ortalama saat ücreti 600 TL'
dir. Bütçe döneminde işçi ücretlerinde % 35 artış 
olması beklenmektedir. Buna göre tahmini ortalama 
saat ücreti ~600 +(600 x 0,35)_7= 810 TL. olacaktır. 

Ortalama saat ücreti tahmin edildikten sonra 
her bir hatta araçların kaçar saat çalışacakları tah
min edilir. Araçların çalışma saatleri belirlendikten 
sonra bu sürelerle, ortalama saat ücretleri çarpıla
rak tahmini işçilik giderleri belirlenir. 

Her bir hattaki çalışma süreleride, araçların 
ilgi hatta faaliyette bulundukları süredir. Örneğin, 
işletme hatlarda ikişer vardiye olarak faaliyetlerini 
sürdürüyorsa o hattaki faaliyet süresi(l vardiye 8 
saat) 8 x 2 = 16 saattir. Birinci hattın 1 günlük 
tahmini işçilik gideri: 16 saat x 810 TL= 12.960 TL.'
dir. Bir günlük tahmini işçilik gideri ile bir ayda 

faaliyette bulunulan gün sayısını çarparsak işletme
deki aylık tahmini işçilik giderlerini bulabiliriz. 

Örneğin, Ocru{ ayı için tahmini işçilik gideri; 
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31 gün x 12.960 TL- 401.760 TL'dır. Buna göre hazır
lanmış işçilik bütçesi (Tablo-8)'de verilmiştir. 

Gün ~ylık Tahmini 
AYLAR Sayısı Işçilik Gideri 

OCAK 31 401.760 
ŞUBAT 28 362.880 
MART 31 401.760 
NİSAN 30 388.800 
MAYIS 31 401.760 
HAZİRAN 30 388.800 
TEMMUZ 31 401.760 
AÖ.USTOS 31 401.760 
EYLÜL 30 388.800 

EKİM 31 401.760 
KASIM 30 388.800 

ARALIK 31 401.760 

TOPLAM 365 4-730.400 

Tablo-8 İşçilik Bütçesi Tablosu 

Tirinci hatta yine iki vardiya olarak çalışılı

yor ve yine şoförlerin çalışma süreleri birbirine 
eşitse ilgili hat için işçilik giderlerinin ta."ımininde 
yukarıdaki yol izlenecektir. 

Ancak, işçilerin günlük çalışma süreleri ve 
aldıkları ücretler farklı ise, ortalama ücret uygula
mak sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. Böyle bir durumda 
her bir işçinin bütçe yılında alacacı ücretlerin ayrı 
ayrı tahmin edilmesi gerekir. Bundan sonra her bir 
işçinin hatta çalışaca{:tı süreler tahmin edilerek işçi
lik büt·_?esi hazırlanacaktır. Dal-;a önce de belirtildiği 
gibi eğer bir işçi farklı hatlarda çalışabiliyorsa, 
geçmiş dönemlerde fiili çalışma saatleri esas alınarak 
hatlardaki işçilik giderleri tahTiin edilir. İşletme 
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iki hatta yolcu taşımaktadır. İşletmede iki şoför 
çalışmakta şeförlerden biri günde 4_saat, diğeri 8 
saat çalışacaklardır. Baz yılı ücretleri; birinci 
şoförün 600 TL~, ikincisinin 700 TL.'dır. Bütçe yı
lındaki ücret artışının % 40 olacağı düşünülmektediro 
Şoförlerin çalışacakları hatlar önceden belirlenmemiş
tir. Baz yıl ocak ayında hatlar itibariyle çalışma 
saatleri(fiili) şöyledir; 

Birinci şoför 
Yüzdesi(%) 

İki n c i şoför 

Yüzdesi(%) 

I. Hat 
64 saat 

52 

122 saat 

49 

II. Hat 
60 saat 
48 

126 saat 

51 

Bütçe yılı için tahmini ücretler; 

Toplam 
124 saat 
100 

248 saat 
(31 gün x 

8 saat) · 
100 

Birinci şoför ücreti= ~600 + (600 x 0,40)J= 840 TL. 

İkinci şoför ücreti = 1:"100 + (700 x 0,40)J= 980 TL. 

Bütçe yılı ocak ayı için şoförlerin çalışma 
süreleri; 

Birinci şoför: 4 saat x 31 gün - 124 saat 
İkinci şoför = 8 saat x 31 gün = 248 saat. 

Birinci şoför için tahmini işçilik gideri: 
840 TL. x 124 saat = 104.160 TL. 

İkinci şoför için ta~ini işçilik gideri -
980 TL. x 248 saat = 243.040 TL. 

Yukarıda hesaplanan işçilikler çalışan işçiler· 
esas alınarak her bir işçi için tahmin edilen gider
lerdir. Bu işçilik giderlerinin ne kadarının hangi 
hat için yapılc,ıf;ını belirlememiz ce:rsl::ir. Bunun için 
de işletme her bir şo~örün hangi hatta kaç saat çalışa
ca{(ırıı tahmin eder veya geçmis; yıl veı~iıeri esas alınır. 
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Biz geçmiş yıl fiili çalışma saatleri yüzdesine göre 
yükleme yaptığımızda bütçe yılı ocak ayı işçilik gi
derleri hatlar itibariyle şöyle olacaktır. 

I. Hat II. Hat Toplam 
ı. Şoför l04.160x0,52: 54.163 
2. Şoför 243.040x0,"49=119.090 

Toplam 173.253 

104.160x0,48a 49.997 104.160 
243.040x0,5l=l23.950 243.040 

173.947 347.200 

Yukarıda da görüldüğü gibi birinci hattaki işçi
lik gideri 173.253 TL., ikinci hattaki işçilik gideri 
ise 173.947 TL.'dır. Eğer şeförlerden birincisi, ı. 

hatta, ikincisi 2. hatta çalışıyor ol.sa idi, ı. hattaki 
işçilik gideri 104.160 TL~, 2. hattaki işçilik gideri 
ise 243.040 TL. olacaktı. 

İşletmeler özelliklerine göre işçilik giderle
rini yillcarıda belirtilen yöntemlerden birine göre tah
min edebilirler. Bu yöntemlerden herhangi birini kendi 
bünyesine uydurarak uygulayabilir. 

D. ÖTEKİ GİDERLER BÜTÇESİ 

Direkt malzeme giderleri ile direkt işçilik 
giderleri dışında kalan ve hizmetin yaratılması ile 
ilgili olarak yapılan öteki giderler, bu bölümde ele 
alınacaktır. 

Ulaştırma işletmelerinde hizmetin yaratılması 
ile ilgili giderlerin% 65'ini öteki giderler oluştu
rur( 74). 

İşletmeler için oldukça önemli tutarlara ulaşan 
bu giderlerinden bazıları değişken, bazıları da karma-

(74) A.g.k., s.210. 
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dır(75). Bu giderlerden bir kısmı bölüm sorumluları 
tarafından kontrol edilebilen nitelikte olan giderler 
iken, bir kısmı da kontrol edilemeyen giderlerdir. 
Kontrol edilebilen giderleri tahmin ettikten sonra bu 
bu giderleri, hatlara belirlenen dağıtım ölçülerini 
esas alarak yüklememiz gerekir. Kontrol edilemeyen 
giderler, sorumluluk muhasebesi bakımından dağıtılına
yan ancak hat karlılığının saptanması için dağıtılması 
gerekli olan giderlerdir. 

Biz bu çalışmamızda genel yönetim giderleri 
dışında kalan tüm maliyet giderlerinin hatlara dağıtı
lacağını kabul ettik. 

Kontrol edilemeyen giderler olarak isimlendiri
len giderler, genellikle sabit giderlerdir. Örneğin, 
araçların amortismanları, bakım ve onarım atölyesinin 
amortismanı, terminal ve gişe kiraları, araç vergileri 
'Vb. 

Amortisman tutarlarının hesaplanmasına esas 
olan oranlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı yayınlanan 

tebliğler ile önceden belirlendiğinden bu giderlerin 
ne kadar olacağı belirlenmesi kolaydır. Belirlenen bu 
giderler her bir hatta çalışan araç sayısı esas alı
narak hatlara yüklenir(76). 

Kira giderlerininde ne tutarda olacağı kira 
sözleşmeleri ile önceden belirlenmiştir. Bu giderler 
de tüm işletme için tahmin edildikten sonra, hatlarda 
çalışan araç sayıları esas olanarak hatlara yüklenir. 

Vergiler de amortismanlarda olduğu gibi ilgili 
birimlerce önceden belirlenir. Burada ele alınan 

(75) ÜSTÜN, Yönetim •••• , s.l86. 
(76) ORHON, s.210. 
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vergiler, gider niteliğindeki vergilerdir. örneğin; 

Motorlu Taşıtlar Vergisinde olduğu gibi. Belirlenen 
bu vergilerin de hatlara yüklenmesi gerekir. Ödenen 
vergi ile ilgili araç hangi hatta çalışıyorsa, vergi 
o hata yüklenmelidir. 

öteki giderler içinde kontrol edilebilen gider
ler değişken nitelikteki giderlerdir. Bu giderler, 
endirekt işçilik ve endirekt malzeme giderleridir. 

Kontrol edilebilen giderlerden olan endirekt 
iŞçillkler, öteki giderlerin % 39'unu oluşturur. Bu 
giderler, direkt işçilere ödenen yan ödeme niteliğin
deki fazla mesai ücretleri, ikramiyeler, primler vb. 
ödemeler, yardımcı işçi olarak nitelendirilen bakım
onarım işçileri, bekçiler vb. ücretleri ve yan ödeme
leri ile yönetici işçilik olarak nitelendirelen göze
timci, atölye şefi, vb. ücretleri ve bunların yan öde
melerini kapsar. 

Endirekt işçilik olarak belirtilen bu giderler 
de geçmiş yıl fili verileri esas alınarak tahmin edi
lir. Tahmin edilen endirkt işçilik giderleri araçların 
hatlarda çalışma saatleri esas alınarak hatlara yüklen
melidir(77). 

(77) İşletmenin baz yılı(fiili) verileri şöyledir: 
Endirekt İşçilik Giderleri ••....•..•••••• 11.500.000 

-Direkt işçilik yan ödemeleri-3.000.000 
-Yar. tşçi. ücr.ve yan ödeml.-4.500.000 
-Yön. Işçi. ücr.ve yan ödeml.-4.000.000 

Direkt işçilik giderleri •••••....••••.••• 30.000.000 
Yükleme oranı= 11.500.000 = 0,3833 TL/TL 

30.000.000 
Bütçe ~lı tahminidirekt işçilik gideri •• 45.000.000 
Ta~ini endirekt işçilik gideri-

45.000.000 X 0,3833: •••••••••••••••• 17.248.500 
Araçlar hatlarda aynı sürelerde çalıştıklarından 
bir hat için yapılan tahminler diğer hatlar için de 
geçerlidir. 
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Kontrol edilebilen giderlerden bir diğeri olan 
endirekt malzeme giderleri de bakım-onarım malzeme 
giderleri, kaza onarım malzemesi giderleri ve temizlik 
malzemesi giderlerinden oluşur. 

Bu giderlerin tahmininde de geçmiş yıl fiili 
verilerinden yararlanılır. Geçmiş yıl direkt malzeme 

giderleri ile endirekt malzeme giderleri belirlenir. 
Bu verilere göre, yükleme oranı belirlenir. 

Yükleme oranı: Yıllık fiili endirekt malzeme iderleri tutar 
Yıllık fiili direkt malzeme giderleri tutarı 

Bileriinen bu yükleme oranı ile bütçe yılı için tahmin 
edilen direkt malzeme giderleri çarpılır ve tahmini 
endirekt malzeme giderleri belirlenir. 

Tahmin edilen endirekt işçilik giderleri hatlara 
katedilen km. veya araç sayısı esas alınarru{ yüklenir 
(78). Katedilen km.' nin esas alınması bütçenin aylık 
olarak hazırlanmasına daha ·elverişlidir. Tahmin edilen 
endirekt işçilikler hatlara araç sayısı esas alınarak 
dağıtıldığında bu giderler değişken gider niteliğini 
kaybedip, sabit bir gider gibi her aya eşit oranda 

pay edilir. Oysa, bakım-onarım malzemesi giderleri 
araçların çalışma kapasi teleriyle ilişlcilidir. 

17.248.500/3= 5.749.500 1 hat tahmini endirekt 
işçilik gideri(yıllık) bir hattaki toplam çalışma 
süresi 4690 saat olduğuna gör~; 
5.749.500/4690: 1.225,90 TL(DIS 
Hatlarda bir saatlik çalışma başına düşen 1.225,90 
TL. 'lık endirekt işçilik gideri ile hattaki aylık 
çalışma saati çarpılırsa bir aylık endirekt gideri 
bulunur. örneğin, ocak ayı için çalıçılan süre · 
400 saat ise, Ocak ayı tahmini endirekt işçilik 
gideri= 400 saat x 1.225,90= 490.360 TL.'dır. 

(78) ORHON, s.210. 
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Bunların dışında kalan genel yör-etim giderleri 

bütçesinin de hazırlaninası gerekir. Bu gruba giren 
giderler, yönetici personel ücretleri, rekl~ gider
leri, ısıtma ve aydınlatma giderleri(büroların) ve 
genel gider niteliğindeki öteki gider1erdir. Bu gider
ler de baz yılı(fiili) verileri esas alınarak hazır
lanmalı, varsa beklenen değişikliklerinde dikkate 
alınması gerekir. 

Tahmin edilen bu giderler de işletmenin bütühü 
için herbir aya eşit olarak yüklenir. 

Genel yönetim giderlerinden reklam giderleri. 
için, satışlar esas alınarak tahmin ya~ılır. Ayrıca, 

özel kampanyalar düşünülüyorsa bunların da tahminler 
yapılırken dikkate alınması gerekir. Geçmiş yıl fiili 
verilerinden yararlanılarak bulunan oran tahmini aylık 
satışlarla çarpılarak bu giderler aylar için tahmin 
edilir. Örneğin, baz yıl(fiili) satışları 15.000.000 TL., 
reklam giderleri 3.000.000 liradır. Bütçe yılı(tahmi
ni) satışları 25.000.000 lira olduğuna göre; 

Rekl~ giderleri yüzdesi: 3.000.000 = o,2 
15.000.000 

Tahmini yıllık reklgm giderleri- 25.000.000 x 0,2 

= 5.000.000 

Yıllık olarak tahmin edilen bu gider her ayın 
tahmini satışlarJ. esas alınarak aylara yüklenir. Örne·
ğin, ocak ayı tahmini satışları 2.000.000 lira ise 
ocak ayı tahmini reklam giderleri, 

2.000.000 

25o000o000 
x 5.000.000 = 400.000 TL. 

Diğer giderlerde benzer şekilde tahmin edilip 

her bir aya yüklenir. 
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Kontrol edilebilen giderleri hatlar itibariyle, 
kontrol edilemeyen giderleri ise işletmenin tümü için 
tahmin ettikten sonra bu giderler işletme bütçesinin 
hazırlanmasından sorumlu birim taraf'ından birar,J.ya 

getirilir ve işletmenin tümü için bir bütçe h~zırl~nır. 

E. İŞLET!lE BÜTÇESİ 

İşletme ile ilgili tüm gelir ve gider kalemleri 
belirlendikten sonra, işletme bütçesinin bir bütün 
olarak görülebilmesi için herbir hat için gelir ve 

gider kalemlerinin birarada toplanması gerekir. Böyle 
bir uygulama aynı zamanda her bir hat ve bu hatlardan 

sorumlu yönetici ve kişilerin başarılarının ölçülmesi 
için kullanılabilecektir. 

Bütçeyi işletmenin tümü için hazırlamadan önce 
her bir hat için aylık bütçelerin hazırlanması, işlet
menin tümü için bütçenin hazırlanmasını kolaylaştıra
caktır. Bir hat için bu bütçenin nasıl hazırlanması 

gerektiğini sayısal bir örnekle açıklamaya çalışalım. 

(X) İşletmesi 

"Al' Hattı Bütçesi 
Ocak-1987 

Satış Hasılatı . .......................... . 

DiT,ekt Malzeme Giderleri •..•..••.....••••. 
~akıt-yağ giderleri.......... 350.000 
Lastik giderleri ..•....••.... 50.000 

3.554.000 

(400.000) 

Direkt İşçilik Giderleri ..........•.••..•. (1.010.000) 

öteki Giderler ...................•...•.•.• (1.400.000) 
Endirekt Malzeme Giderleri... 350.000 
Endirekt İşçilik Giderleri ... 1.050.000 

nA n Ha ttının Karı . ....... · · · · · · · · · · · · · · • · · 744.000 
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İşletmenin tümü için hazırlanan bütçe aynı 
zamanda işletmenin tahmini gelir tablosudur. Tahmini 
gelir tablosu, bütçe dönemi son~~da bütçelerrmiş bütün 
çalışmaların sonuçlarını toplu olarak gösterir(79) • 

. Tahmini gelir tablosunu hazırlama sorumluluğu bütçe . 
yöneticisinindir. Kapsamlı bir bütçelemede(yani yatı
rım harcamaları bütçesi, stok bütçeleri gibi bütçelerin 
hazırlandığı durum) bütçe yöneticisi aynı zamanda tah
mini bilançoyu da hazırlar(80). 

Her bir hat için hazırlanan bütçeyi alan bütçe 
yöneticisi bu bütçelere kontrol edilemeyen giderlerle 
ilgili tahminliri de ilave ederek işletmenin tümü için 
işletme bütçe.sini hazırlar. Daha önce ele alınıp ne 
şekilde hazırlanması gerektiğini belirttiğimiz satışlar 

bütçesi, satışların maliyeti bütçesi ve öteki giderler 
bütçesi için farklı örnekler aldığımızdan bu verilerden 

yararlanarru{ işletme bütçesini hazırlama imkanı olmadı
ğı için toplu bir işletme bütçesi, diğer örneklerden 
ayrı olarak (Tablo-9)'da verilmiştir. 

II. BÜTÇESEL KONTROL 

İşletmelerde bütçe hazırlamanın temel amaçla
rından birinin de işletmede maliyet kontrolunun sağ
lanması olduğunu daha önce belirtmiştik. Bütçe ile 
kontrol aşağıdaki öğeler yardımı;ı.rla sağlanır( 81); 

- Bütçe sorumluluk raporları, 
- Bütçe farklarının analizi 

( 79) (''""·!:AJ r··rT AP lll v~J· .. L .J\.J ..!.J ... '1 .• L. ' S e • 

(80) WELSCH, s.487. 
(81) KOÇ-YALKIN, s.221. 



(X) İşletr.ıesi 

1986 Yılı isıetme Bütçesi 

SATISLAH 

I. Hat Yolcu Taşıma Hasılatı 

II. Hat Yolcu Taşıma Hasılatı 

Toplan Yolcu Taşıma Hasılatı 

HA'~LARLA İLGİLİ GİDERLER 

I. Hat 

Direl;:t ı:.alzeme Giderleri 

Direkt İşçilü: Giderleri 

Öteki Giderler 

I. Hat Toplam Giderleri 

IIo Hat 

Direkt !::alzeme Giderleri 

Direkt İşçilik Gide~leri 

Öteki Giderler. 

II. Hat Toplam Giderleri 

Toplam Giderler 

Hatların Toplam Karları 

GEliEL YÖNE?İJ,; GİDERLERİ 

Yönetim Giderleri 

Satış Giderleri 

Isınma ve Enerji Giderleri 

.Toplam Genel Yönetim Giderleri 

Net Kar 

OCAK NİSAN 
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL 

EKİ1.1 . KASiı.t ARALIK 

ŞUBAT l;L\RT 

TOPLAM 

2600000 2550000 2900000 3100000 3100000 3100000 3150000 3210000 3050000 3000000 2920000 2650000 35155000 

2700000 2650000 3000000 3025000 3200000 3250000 3300000 3350000 3200000 3150000 3070000 2800000 36695000 
5

3ooooo 52ooooo 59ooooo 595oooo 63ooooo 635oooo 645oooo 656oooo 625oooo 615oooo 599oooo 545oooo 7185oooo 

150000 110000 150000 140000 

570000 480000 570000 550000 150000 140000 150000 150000 140000 150000 140000 150000 

570000 550000 570000 570000 550000 570000 550000 570000 
1720000 

6670000 1050000 870000 1100000 1250000 1210000 1350000 1210000 1250000 1360000 1100000 1110000 1000000 13860000 

1770000 1460000 1820000 1940000 1930000 2040000 1930000 1970000 2050000 1820000 1800000 1720000 22250000 

160000 130000 160000 150000 

600000 510000 600000 570000 160000 150000 160000 160000 150000 160000 150000 160000 

6ooooo 57oooo 6ooooo 6ooooo 57oooo 6ooooo 57oooo 6ooooo 
1850000 

6990000 1140000 1010000 1250000 1400000 1340000 1410000 1340000 1440000 1530000 1250000 1130000 1050000 15290000 

1900000 1650000 2010000 2120000 2100000 2130000 2100000 2200000 2250000 2010000 1850000 1810000 24130000 

3670000 3110000 3830000 4060000 4030000 4170000 4030000 4170000 4300000 3830000 3650000 3530000 46380000 

. 1630000 2090000 2070000 1890000 2270000 2180000 2420000 2390000 1950000 2320000 2340000 1920000 25470000 

104000 

WQQQ 

159000 156000 177000 178500 189000 190500 193500 196800 187500 184500 179500 163500 
126000 

252000 
127000 

254000 

129000 

258000 

106000 118000 119000 

238000 E.lli.QQ ~ 
468000 

567000 571500 580500 
477000 531000 535500 

131200 

264000 

590400 

125000 

250000 

562500 

123000 

246000 

553500 

119800 

239600 
109000 

218000 

2155300 

1437000 

2874000 

538900 490500 

1153000 1622000 1539000 1254500 1703000 1608500 1839500 1799600 1387500 1766500 1801100 1429500 19003700 
6466300 

Tablo-·9 İşletme Bütçesi Tablosu 
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Biz bu çalışmamızda sorumluluk raporları yar
dımıyla bütçesel kontrolun nasıl olması gerektiğini 
belirlemeye çalışacağız. 

Genellikle aylık olarak hazırlanan sorumluluk~ 
raporları(82), işletme yönetiminde kontrolu sağlamak' 
amacıyla bütçelenmiş hedeflerle fiili durumu karşı- F 
laştıran ve sorumluluklara göre düzenlenmiş raporlar
dır(83). 

SorumlulUk raporlarının tenel taşı işletmenin 
organizasyon yapısıdır(84). Bir ulaştırma işletmesi 
için organizasyon şeması (ŞE~~-2)~de gösterilrr~ştir. 

MÜ DÜR 

SATIŞ OTOBÜS VE İŞLET1lli MALİ İŞLER VE 

Iı;ID. YRD. MD. YRD. MUH. MD. YRD. 

ı l }. . 

"A11 Bfrilgesi Bakım-Onarım Vezne 
Satış Şefi - Şefliği 

"B 11 Bölgesi Satın Alma Muhasebe 
Satış Şefi r- Ş~fliği - Şefi 

-

"C" Bölgesi l Kaptanlar ı Satış Şefi 

T 
üçüne·· 
~e 
.r 
Ikinci 
Dül ey 

I 
Birinci 1ey 

ŞEMA-2 ULAŞTIRMA İŞLETMESİ ORGAhİZASYON ŞEMASI 

(82) Performans raporları olarakta isimlendirilir. 

(83) VillLSCH, s.570. 
( 84) ÜS:!:ÜIT, Yönetim ...• , s. 243. 
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Organizasyon şemasında da görüldüğü gibi birin
ci düzeyde müdür yardımcılarına bağlı şeflikler, ikin
ci düzeyde müdüre bağlı müdür yardımcıları, üçüncü 
düzeyde ise işletmenin üst yöneticisi müdür bulunmak
tadır. Tabiidirki her işletmenin orgar:d.zasyon .yapım 
farklı olacağından, işletmenin organizasyon yapısı 
büyüdükçe sorumluluk düzeyleri artabilecektir. 

Sorumluluk raporları hazırlanırken, sorumluluk 
raporlarında sorumluluk düzeyindeki birimlerin sorumlu 

olduğu kontrol edilebilen giderler yer almaktadır. 
Eğer ilgili birim bir giderinkullanımından sorumlu ise 
bütçenin hazırlanmasından sorumlu olmasa bile sorum
luluk raporunda bu giderlerde yer alır. Ayrıca; rapo

run düzenlendiği ayda gerçekleşen fiili rakamlar ve 
bunların bütçeden olan sapmaları ile yıl içinde rapo
run düzenlendiği aya kadar gerçekleşmiş olan tutarlar 
ve bunların bütçeden olan sapmaları yer alır(85). 

(ŞEMA-2) 1 de verilen organizasyon şemasını esas 
alarak sorumluluk -raporlarının ne şekilde hazırlana
cağını basit bir örnekle açıklayalımo İşletmenin bi
rinci sorumluluk düzeyinde yer alan bakım onarım şef
liğine ait sorumluluk raporu (Tablo-lO)'da verilmiş
tiro 

Birinci sorumluluk düzeyindeki.her birim için 

sorumluluk raporu yukarıdakine benzer biçimde hazır
lanıro Bu birim, örneğimizde, otobüs ve işletme müdür 
yardımcısıdır. Otobüs ve işletme müdür yardımcısı bü
rosu ile ilgili kontrol edilebilir giderler ve kulla
nımından kendisinin sorumlu olduğu direkt işçilik de 

(85) A.g.k., s.248-249. 
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(X) ULA~HM İŞLETMESİ AGUSTOS AYI 

EAKHI OLARET ŞE:B,LİG İ.NE İLİŞKİN T!LL'ı.LİYET ÖZET İ 
Bölüm Sorumlusu: Ali Can 

KONT. EDİLEBİLEN 
GİDERLER 

Tu t~~.~L) 
Bu ay Bu yıl 

Yardımcı işçilik 
tiriretleri 300.000 3.700.000 
Bakım-onarım 
malzemesi 210.000 1.900.000 

İşletme malzemesi 70.000 700.000 

Yan ödemeler 220.000 1.200.000 

Diğerleri 90.000 680.000 

890.000 8.180.000 

Bütçe farkları 
olumlu (olu~suz) 

Bu ay Bu yıl 

(50.000) (430.000) 

20.000 ( 10.000) 
10.000 llOoOOO 
70.000 300.000 

{ 2.000 ~ 80.000 

45.000 50.000 

Tablo-lO Birinci Düzey Sorumluluk Raporu 

ilave edilerek sorumluluk raporu hazırlar. Bu rapor 
örneği (Tablo-ll)'de verilmiştir. 

(X) ULAŞIM İŞLETtffiSİ AGUSTOS AYI 

İŞLETiYIEYE İLİŞKİN MALİYET ÖZETİ 
Bölüm Sorumlusu: Ahmet Kan 

KONT.EDİLEBİLEN Tu t a r(TL) 
GİDERLER Bu ay Bu ;iıl 

Otobüs ve İşletme 
Md. Bürosu 250.000 1.600.000 
Bakım-Onarım 
Şefliği 890.000 8.180.000 

Satın Alma Şef:l. ... ı .. 730.000 10.700.000 

Kaptanlar 650.000 4.200.000 

DİREKT İŞÇİLİK 

Tutar 

Saat 

Saat Başına 

3.520.000 24.680.000 

STANDART 

Bu ay 

750.000 

15.000 

50 

'Bu yıl 

6.500.000 

130.000 

50 

Bütçe farkları 
oltimlu (olumsuz) 

Bu ay Bu yıl 

40.000 ( 70.000) 

45.000 50.000 
(110.000) 40.000 

75 .ooo 105.000 
50.000 125.000 

SAPMA 
Bu ay Bu yıl 

120.000 600.000 

6.000 14.500 
20 41.37 

Tablo-ll İkinci Düzey Sorumluluk Raporu 
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İkinci sorumluluk düzeyindeki her bir birim 
kendi sorumluluk raporunu yukarıda belirtildiği şekil
de hazırladıktan sonra bunları bir üst sorumluluk dü
zeyinde yer alan müdüre sunarlar, ikinci sorumluluk 
düzeylerinde haz~rlanan raporlara müdür bürosu ile 

ilgili kontrol edilebilir giderleride ekleyerek üçüncü 
sorUınluluk düzeyinde yer alan birim için sorumluluk 
raporu hazırlanır. Hazırlanan bu sorumluluk raporu 
(Tablo-12) 1 de verilmiştir. 

(X) ULAŞIM İŞLET1ffiSİ AGUSTOS AYI 
BÖLÜMLERE İLİŞKİN II'IALİYET ÖZETİ 

Sorumlusu: Müdür Veli Kaya 

KONT .EDİLEBİLEN 
GİDERLER 

T u t a r(TL) 
Bu ay Bu yıl 

Müdür Bürosu 1.400.000 12.300.000 
Satış Müdür Yr. 2.110.000 18.640.000 
Otobüs ve İşletme 
Müd. Yrd. 3.520.000 24.680.000 
Mali İsler ve 
Muhasebe Müd. 
Yrd. 

DİREKT İSÇ İLİK 

Tutar 

2.530.000 21.180.000 

.9.560.000 76.800.000 

STANDART 
Bu ay Bu yıl 

750.000 6.500.000 

Bütçe farkları 
olumlu (olumsuz) 

Bu ay Bu yıl 

(100.000) 300.000 
40.000 (315.000) 

50.000 125.000 

20.000 ( 15 .. 000) 

10.000 95.000 

SAPMA 
Bu ay 

120.000 

Bu yıl 

600 .. 000 

Tablo-ı~ Üçüncü Düzey Sorumluluk Raporu 

Ytt:-carıdaki rapor, tüm işletmenin kontrol edi
lebilem giderlerine ilişkin başarısını, gerçekleşen 

maliyetleri, bütçelenen maliyetlerle sorumluluk alan
larına göre karşılaştırarak, üst dLizey yönetici için 
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kısaca özetlemektedir(86). 

Yukarıdaki örnektede görüldüğü gibi sorumluluk 
düzeylerindeki bütçe farkları bazen olumlu, bazen olum
suz olabilmektedir. Bu farklar, sorumlu mevkide olan
lara harekete geçme ve araştırma yapma gereğini hatır
latıcı rol oynar(87). 

Sorumluluk raporlarının işletmenin ihtiyaçları 
göz önüne -alınarak belirli sürelerde tekrarlanması 
gerekir. Genellikle bu süre bir aydır. 

Hazırlanan sorumluluk raporları ilgili kişilere 

farklı şekillerde sunulur. Sunuş şeklinin seçiminde; 
raporun türü, içerdiği veriler, raporu kullanacak yö
netim kademesi, raporun amacı ve faaliyet türü gibi 
faktörler etkilidir. Hazırlanan bu raporlar şunlardır 

(88): 

ı. Yazılı olarak 
a. Tablolar, 
b. İstatistik dökümler, 
c. Metinler. 

2. Grafik 
a. Krokiler, 
b. Resimler ve diyagramlar. 

3. Sözlü 
a. Grup toplantıları, 
b. Kişilerle yapılan konferanslar. 

Bu araçların, bir kaçından veya hepsinden iş
letmeler yararlanabilir. Ancak, raporun sunulacağı 

(86) Aog.k., s.256o 
(87) WELSCH, s.573. 
(88) A.g.k., s.578o 
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yöntemlerin öğrenim ve tecrübe düzeyleri, raporların 
ne şekilde sunulacağının belirlenmesinde önemli fak
törlerden biridir. Örneğin, muhasebe ve finansman ala
nında öğrenimi ve tecrübesi olan bir yönetici tablolar 
şeklindeki bütçe sorumluluk raporlarından daha etkin 
yararlanırken, mühendis olarak özgeçmişe sahip bir 
yöneticiye grafik şeklindeki raporlar daha uygun ola
bilir(89). 

Belirtilen esasları dikkate alan işletmeler, 
sorumluluk raporlarını hazırlarken bütçelenmiş rakam
lar ile fiili rakamları karşılaştırarak, her bir bölüm 
için maliyet kontrolunu gerçekleştirir. Bu kontrolu 

yaparken ortaya çıkan olumsuz veya olumlu farklara 
göre faaliyetlerini tekrar gözden geçirir. Farkıara 
neden olan faaliyetlerin neler olduğunu belirler ve 
düzeltici önlemler alır. 

(89) KOÇ-YATI\IN, s.227. 



İ k i n c i B ö 1 ü m 

B E L E D İ Y E İ Ş L E T M E L E R İ V E 
E S K İ Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ 

O T O B Ü S İ Ş L E T M E S İ N D E K İ 
BÜTÇE UYGULAMASI 

B i r i n c i K ı s ı m 

BELEDİYELER VE 
B E L E D İ Y E İ ş L E T M E L E R İ 

I. BELEDİYELER 

Yerel yönetim birimlerinden biri olan beledi
yelerin ne olduğunu açıklamadan önce kısaca yerel yö
netimlerin varolma nedenlerini kısaca belirtmekte yarar 
vardır. 

A. V AROLM.A NEDENLERİ 

Günümüzde devletin görevlerini üç başlık altında 
ele almak müa~ündür: 

T; (!!h 
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- Yasama Görevleri, 
- Yargı Görevleri, 
- Yürütme Görevleri. 

Yasama görevi, ülkedeki hukuk düzenini kurmaya 
yönelik olan bu görevi, ülkemizde Türk Milleti adına 
T.B.M.M. yerine getirir(l). 

Yargı görevi, kurulan düzeni korumaya yönelik 
bu görevi, ülkemizde Türk Milleti adına bağımsız mah
kemeler yerine getirir(2). 

Yürütme görevi ise, devletin yasama ve yargı 
görevleri dıŞında kalan görevleridir. Bu görevler, 
C~~urbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa 
ve kanunlara uygun olarak yerine getirilir(3). 

Yürütme görevi, bir ülkede merkezi hükümet ile 
yerel yönetimler arasında paylaşılmış durumdadır. An
cak, yürütme görevi yerine getirilirken yerel yöne
timler olacak diye kesin kural yoktur. Buna rağmen 
bazı nedenlerden dolayı yürütme görevini sadece mer
kezi hükümet yüklenmez, bazı görevleri yerel yönetim 
birimlerine aktarır. 

Yerel yönetim birimlerinin yürütme görevlerini 
üstlenmesinin nedenlerini şöyle belirlemek mümkündür 
( 4); 

ı. Siyasal Nedenler, 
2. Yönetsel Nedenler, 
3. Toplumsal Nedenler. 

(1) T.C. Anayasası, m.7. 
(2) A.g.k., m.9. 

(3) A.g.k., s.S. 

(4) Ref;>en KELEŞ-Fehmi YAVUZ, Yerel Yönetimler, P ..... "ıl:ara, 
1983, s.32 vd. 
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1. Siyasal Nedenler 

Bu nedenle kastedilen, yerel yönetimlerin ulu
sal birliğin sağlanmasında aynadıkları roldür. Ealkın 
yerel yönetimlere katılması devlete olan güvenini art
tırmakta ve devlete olan bağlılığını da daha sağlam 
temellere oturtmaktadır. Bu yönden konuya bakıldığında 
yerel yönetimler, ulusal birliğin sağlanmasını kolay
laştıran bir araçtır. 

2. Yönetsel Nedenler 

Artık günümüzde şehir devleti olarak tanınan 
Vatikan, Monako ve San-Marine gibi ülkelerin dışında 
kalan ülkelerde tüm işlerin merkezden yönetilmesinin 
güçlüğü ortadadır. Bu nedenle, her ülkede merkezi 
idare dışında yerel yönetimlerinde oluşturulmasına 
önem verilmiştir. 

3. Toplumsal Nedenler 

Toplumdaki sosyal ve ekonomik geliş me, birey
lerin ihtiyaçların çeşitlenmesine neden olacaktır. 
Ayrıca, bu ihtiyaçlar bölgeler arasında da farklılık 
göstereceği için, bu ihtiyaçların merkezi yönetim ta
rafından karşıları .. ması, bu ihtiyaçların ;ya zamanında 
karşılanamamasına veya ihtiyaçlara tarıı. cevap verilme
mesine neden olacaktır. Bu nedenle, özellikle bölgesel 
ni teb.kli ihtiyaçların karşılanabilmesi için yerel 
yönetimler oluşturulmuştur. 

Yerel yönetimlerin varolma nedenlerini belirt
tH::ten sonra, yerel yönetim birimlerinden beledj_yenin 
ne olduğunu tanımlayalım. 
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B. ~AFir.1I 

Belediyeler ile ilggli mevzuat 1580 sayılı ka
nunla düzenlenmiştir. Bu kanuna(5) göre belediye, bel
denin ve belde halkının yerel nitelikteki ortak ve 
medeni ihtiyaçlarını düzenlemek ve karşılamakla görev
li bir tüzel kişiliktir. 

Tanıma baktığımızda beledj_ye, belirli bir böl
gede yaşayan halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kurulan tüzel kişiliğe haiz birimdir. 

Anayasa'ya baktığımızda belediyelerin ne oldu
ğunu belirten bir hükme rastlamamaktayız. Ancak, 1982 
tarihli Anayasamızın 127. maddesi, il özel idareleri, 
belediyeler ve köy idarelerini kapsayan yerel yönetim
ler için Belediyeler Kanunu'ndakine benzer bir düzen
leme yapmıştır. 

Ülkemizde yerel yönetim birimlerinin kurulma
sına ilişkin hükümler Belediyeler Kanunu'nun 7. mad
desinde düzenlenmiştir. 

c. TARİHÇESİ 

Cumhuriyetten önceki döneme baktığımızda, bele
diyelerle ilgili ilk uygulamanın 1855 yılında İstan
bul'da belediyenin kurulması ile başlatıldığını gör
mekteyiz. Daha sonra 1858 yılında İstanbul'un Beyoğlu 
ve Galata semtlerini içine alan Altıncı Daire-i Bele
diye kurulmuştur. Bu belediyenin başında merkezi yöne
timin atadığı daire müdürü bulunmaktaydı. Ayrıca, Dai
re-i Belediye Meclisi, yerel halk tarafından çeşitli 
vasıflara sahip kişiler arasından seçilip, hükümet 

(5) 1580 Sayılı Kanun, m.l. 
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tarafından atanan ve yedi kişiden oluşturuluyordu. Bu 
uygulama 1908 yılına kadar sürdürülmüş, bu tarihte 
çıkarılan Dersaadet Belediyesi hakkındaki geçici ka
nunla, İstanbul'daki belediye daireleri kaldırılmış, 
onların yerine belediye şubeleri kurulmuş ve bu uygu
lama 1930 yılında 1580 sayılı kanun çıkarılana kadar 
sürmüştür(6). 

Günümüzde de geçerli olan 1580 sayılı kanunun 
kabtil tarihi olan 1930 yılından sonra çeşitli tarih

lerde kanunun çeşitli maddelerinde değişiklikler yapıl

mış ancak kanun günümüze uygun bir şekilde yeniden dü
zünlenememiştir. 

1951 ve 1956 yıllarında kanun tasarıları hazır
lanmış, ancak bu tasarılar kanunlaşamamıştır. 1963 
yılında 1580 sayılı kanunun seçimlerle ilgili madde
lerinde değişiklikler yapılmıştır. 

Cumhuriyet döneminde, Belediye Muhasebe Usulü 
Nizamnemesi 1931 yılında Belediye Tahsilat Talimatna
mesi 1958 yılında çıkarılmıştır. Bu nizarnname ve tali
matname halen günümüzde geçerlidir. 

Özellikle 1970•1erde belediyelerin mali yönden 
çıkınaza girmeleri yeni bir takım kaynakların bulunma
sı gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle 1948 yılında 
kabul edilen 5237 sayılı kanunda değişiklik yapılmış 
belediyeler için yeni kaynaklar yaratılmıştır. 

12 Eylül 1980 harekatından sonra Milli Güvenlik 
Konseyi büyük kentlerin yakınlarında teşekkül etmiş 
belediyelerin mahalli halka yeterli hizmeti götürmedik-

(6) İlber ORTAYLI, "Osmanlı İmparatorluğu'nda İdari 
Modernlesme ve Mahalli Idare Alanındaki Gelişmeler", 
IDARE R'u1:U".t\ U VE 11!MLER1 DERG lS!, S. 1-3 (Yıl 3 ) , 
s.l41. 



72 

leri gerekçesi ile ll Aralık 1980 tarihinde 34 nolu 
kararla ana belediyelerin kurulmasını ve yakın bele
diyelerin bu ana belediyelere bağlanmasını öngörmüştür. 

Son olarak 27.6.1984 tarih 3030 sayılı Büyük 

Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 
büyük şehir belediyelerinin kuruluş, görev, yetki, hak, 
imtiyaz ve muafiyetler, hizmet bölüşümü ve organları 
ile maliyesi düzenlenmiştir. Bu kanun ile İstanbul'da 
13 belediye şubesi, İzmir'de 12 belediye şubesi kurul
muştur. 

D. GÖREVLERİ 

ı. Merkezi Yönetim İle Belediye Arasındaki Görev 

Bölüşümü 

Merkezi yönetim ile belediyeler arasındaki 
önemli bir sorun da alarındaki görev bölüşümüdür. Di
ğer bir ifadeyle görülecek hizmetlerin hangileri bele
diyeler, hangileri merkezi yönetim tarafından görüle
ceği konusudur • 

. 1961 ve 1982 anayasalarında kabul edilen sosyal 
devlet ilkesinden sonra devletin görevleri önemli öl
çüde artmıştır. Bu hizmetlerden en çok faydanın sağla
nabilmesi için bu görevlerin merkezi yönetim ve bele
diyeler arasında bölüşülmesi gerekir. 

Merkezi yönetimin belediyelere devrettiği görev
ler incelendiğinde bunların mahalli nitelikteki hiz
metler olduğu görülecektir5 P~cak, yine ne merk~zi 
yönetim ile belediyeler arasındaki görev bölüşümü için 
ülkemizde genel bir ilkenin henüz yerleşmediği görül

mektedir. Belediyelerin görevlerine merkezi yönetim 
tarafından müdahale edilmesi veya aynı görevlerin 
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yapılması sonucu, görev karışımı denilen durum ortaya 

çıkmıştır. Bunun sonucu hizmetlerin yerine getirilme
sinde tereddütler, çekingenlikler ve aksaklıklar ola
caktır. 

2. Görev Bölüşümünde Ülkemizde Varolan Durum 

15~0 sayılı Belediye Kanunu belediyelere veri
len görevleri iki grupta ele almıştır. Kanunun 15. 
maddesinde '{6 bend halinde sıralanan görevler ihtiya
ri ve zorunlu görevler olarak sıralanmıştır. Yine aynı 
kanunun 16. maddesi zorunlu görevlerin sınıflamasını 
belediyelerin nüfuslarına göre ya~mıştır. 17. madde de 
ise, ihtiyari olan görevler sınıflandırılmıştır. 

Belediyelerin görevlerini genel olarak şu şe
kilde sınıflandırmak mümkündür(?): 

- Sağlık ve sosyal yardım görevleri, 

- Bayındırlık görevleri, 

- Eğitim görevleri, 

- Tarımsal görevler, 

Ekonomik görevler, 

- Esenlik görevleri, 

- Ulaştırma görevleri, 

- Çeşitli görevler. 

1580 sayılı kanunun 15. maddesinde zorunlu 
olan görevler sıralanmıştır. Ancak, kanunun bu 
kesin hükümler koymasına rağmen birçok belediye 

(7) -------, Belediyeler, İç Düze~ Genel Rapor, İçiş
leri Bakanlığı, ill1kara, ?, Kitap: 2, s.4. 
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teşkilatı ihtiyari görevler bir yana zorunlu görevleri
ni dahi yerine getirememektedirler. Burada birçok neden 
saymak mü.mlüindür. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir: · 

- Belediye gelirlerinin yetersizliği, 

Yasanın zorunlu hizmet ayırımında gelire göre 
bir ayırıma gitmesi mahalli ihtiyaçları bir 
tarafa bırakması, 

- Personel yetersizliği, 

- Görev sınırlamasının zaman içinde değişmesi(8). 

E. YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI 

Kanun koyucu belediyelere bazı görevler yükle
dikten sonra, bazı yetkiler de vermiştir. Bu yetkiler; 
belediye gelirlerini toplamak, belde halkının sağlık, 
esenlik ve refahını sağlamak, kentin düzenini bozul
maktan korumak, emirler vermek, yasaklar koymak ve 
aykırı davranışları cezalandırınructır. Kanunun 19. mad
desinin 4. bendine göre, belediyeler, doğrudan doğruya 
su, elektrik, havagazı, otobüs vb. işletmeleri kurup 
işletebilirler. Hatta, belediyeler bu haklarını dev
rederek bu işlerin görülmesini diğer kuruluşlara dev
redebilirler. Bu uygulamaya örnek vermek gerekirse; 
elektirik tesisleri kurmak ve işletmek hakkı TEK'e 
devredildiğinden bu hizmeti artık TEK yerine getir
mektedir. Benzer bir uygulama da Adana Belediyesi'nde 
temizlik işlerinin özel işletmelere devredilmesinde 
görülmüştür. 

(8) Örneğin bazı doğumevleri belirli süreler için 
Sağlık ve Sosyal Yardım R'lkanlığına devredilmiştir. 
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F. ORGANİZASYON YAPISI 

ı. Organları 

Tüzel kişi olan belediyelerin kanun~a belirlen
miş üç organı vardır. :Bunlar; 

i. :Belediye Meclisi, 
ii. :Belediye Encümeni, 

iii. Belediye :Başkanı. 

i. :Belediye Meclisi: Karar organı n~teliğindeki 
belediye meclisi yerel halk tarafından seç:!..len en az 
oniki üyeden oluşur(9). Mevzuatımıza 1980 yılından son
ra giren büyük şehir belediyelerinin, belee.iye meclis
leri ise, belediye hudutları içinde kalan ~lçe seçim 
çevreleri için tesbit edilen belediye meclisleri üye 
sayısının l/5'i alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı 
kadar üyeden teşekkül eder(lO). 

ii. :Belediye Encümeni: Belediye meclisi gibi bir 
karar organı olan encümenin üyeleri, daire 3üdürleri 
ile belediye meclisi tarafından, üyeleri ar·asından se

çilir. Encümen belediye meclisi ile ilgili ilk incele
rneyi yapar, saymanlık hesaplarını inceler, ~amulaştır
ma, fiyat ve narh koyma kararlarını alır. 

iii. Belediye Başkanı: Görev süresi 5 yıla çıka

rılan belediye başkanını yerel halk çoğunlt~: usulü ile 
seçer. Yürütme organı olan belediye başkanı, meclis ve 
encümenin aldığı kararların uygulanmasını ssğlar. Bele
diye bütçesinin hazırlanması görevi de bele~iye başka
nının görevleri arasındadır. 

(9) 1580 Sayılı Kanun, m.20~21. 
(lO) Nuri TORTOP, Mahalli İdoreler, TODAİD, Ar1kara, 

1984, s.98. 
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2. Organlar Üzerindeki Denetim 

Organlar üzerindeki denetimi üç başlık üzerinde 
ele alabiliriz: 

Belediye organlarının kararları üzerindeki 
denetim, 

Belediye organları üzerindeki denetim, 

- Belediye personeli üzerindeki denetim. 

Belediyenin aldığı kararların, denetim(vesayet) 
kurumları, mahallin en yüksek mülki amiri, bakanlıklar, 
Bakanlar Kurulu ve Danıştay olarak belirlenmebilir. 

Belediye organlarının denetiminin temeli Danış
tay'ın gerektiğinde belediye meclislerini feshetme 
yetkisidir. Bu yetkide 1982 Anayasası ile Danıştay'a 
verilmiştir. 

Belediye personeli üzerindeki denetime gelince 
bu konu oldukça karmaşıktır. Özellikle personelin atan
ma konusunda çeşitli bakanlıklar görevlendirilmiştir. 
Örneğin; sağlık personelinin görevlendirilmesi Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bırakılmıştır. Teknik 
personelin atanması ise, İmar ve İskan Brutanlığı'na 
bırakılmaştır. 

Organları ve bu organlar üzerindeki denetimi bu 
şekilde belirledikten sonra organizasyon yapısı üze
rinde dıı.ralım. Bu konuda her beled}.;ye için uygulanabi
lecek standc.rt bir organizasyon eşemasından sözetmek 
mürı.kün değildir. Bu kor..uda(ŞENrA-3) 1 de Eskişehir Bele-
diye si 1 nin örgüt şeması örnek olarak verilrrıiçtir. Bu 
~emada da cörüleceği gibi(yasal) organlar srasında 
komuta ilişkisi vardır. Karar organı olan Belediye 
r\Ceclisi ve Encümer:.i, s emada da (::örüle ce[i üzere, Baş
kanlı[;ın üzerinc.ekj_ bir b:n·ar organıdır. Başl~an ise, 
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troleybüs, finiküler işletmek ••••• " şeklinde bir hükmü 
içermektedir. Bu kanun hükmüne göre, belediyeler bu 
vazifeleri kuracakları işletmeler aracılığı ile yerine 
getireceklerdir. Ancak, aynı kanun bu hizmetlerin gö
rülmesi işinin belediyelerin de ortak olacağı-ortak
lıklar tarafından yapılabileceğini veya bu işlerin 
tümüyle özel teşebbüslere işletme hakkının verilmesi 
konusunda belediyelere yetki vermiştir. 

Kanunun 19. maddesinin ı. ve 5. fıkralarını 
birlikte ele alıp incelediğimizde, bir belediyenin 
belediye hudutları dahilinde yolcu taşıma aracı olarak 
otobüs, minübüs, otokar, tünel vb. çalıştırabilmesi 
için, kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmesi, 
bu işin(yani yolcu taşıma işinin) belde halkının ortak 
ihtiyacı olması ayrıca bu ihtiyacın medeni bir ihtiyaç 
olması gerekir. 

Burada önemli olan konu, belediyeler kanununda 
yer alan ortak ve medeni ihtiyacın ne olduğudur. Bu 
konuya ilişkin bir görüşe göre(ll), ihtiyaçlara cevap 
veren görevler; 

- Su, elektrik, havagazı, minibüs, otbbüs, tram
vay işletmek, körfez vapuru ulaştırması yap
mak,(elektrik işleri son uwgulama ile TEK'e 
devredilmiştir.) 

- Çöp fabrikaları kurmak, 

- Görevleri ile ilgili kamulaştırmaları yapmak, 

- Mezbaha hizmetleri." dir. 

Belediye işletmeler'inin, kanundaki yerini bu 
ı::;; elcilde belirledikten sonra, tanımJ_nı şu şekilde 

(ll) A.g.k., s.203-204 • 

• 
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alınan kararların uygulama birir:_idir. Belediye başl:a

nına bağlı bir başkan yardımcısı bulunmaktadır. Müdür

lükler ise bu başkan yardımcısına ba~lanmıştır. Ayrıca 
işletme müdürlükleri(Su, Otobüs, ~roleybüs, Tramvay vb.) 

direkt olarak başkana bağlıdırlar. Organlarla müC.ürlük
ler arasında komuta ilişkisi vardır. Müdürlükler ara

sında ise, sadece kurmay(danışrr:2.12lık) ilişkisi vardır. 

II. BELEDİYE İŞLETMELERİ 

A o GEI.JEL AÇ IKLJJLALAR 

Yukarıda belediyenin ne olduğu konusu üzerinde 
durmuştuk. Burada ise belediye işletmeleri ha1~ındaki 

açıklamalarda bulunacağız. 

1580 sayılı Belediyeler Kanununun 19. maddesi 

belediyelere verilen hak ve imtiyazları belirlemiştir. 

Bu maddenin ı. fıkrasına göre, "Belediye idC:.releri 
kanunların kendilerine tahmil ettiği vazife ve hizmet

leri ifa ettikten sonra belde sakinlerinin müşterek ve 

medeni ihtiyaçlarını tavsiyB edecek her türlü teşebbü
satı icra ederler." demektedir. Bu fıkra hli'k:münü açmak 
gerekirse, belediyelerin kendilerine kanunlarla veri

len görevlerin dışında faaliyet gösterebilmeleri için: 

- Belediyeler, kanunların kendilerine verdi~i 
görev ve hizmetleri yerine getirmelidir. 

- Görülecek hizmetin belde halkının ortak ihti
yaçlarını karşılaması gerekir. 

- Görülecek hizmetin medeni ihtiyaçları karşı

laması cerekir. 

Kanunun aynı maddesinin 5. fıkrası, "Belediye 

hudutları dahilinde muoyyen mıntıkalar arasında yolcu 

nakil vasıtası olorak otobüs, müıibü:.~, otol:ar, tünel, 
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yapabiliriz. Belediye işletmesi, belde halkının ortak 
ve medeni ihtiyaçlarını karşılamak üzere, belediye 
bütçesi içinde veya belediye bütçesi dışı~da faaliyette 
bulunan birimlerdir. 

B. BELEDİYE İŞLETMELERİNİN SINIFL.Al\TDIRILMASI. 

Belediye işletmelerini farklı açılardan sınıf
landırmak mümkündür. Bu sınıflandırmaları temelde iki 
açıdan yapabiliriz. Birincisi faaliyet konuları açısın
dan, ikincisi sermaye yapısı açısından sınıflandırmadır. 

ı. Faaliyet Konuları Açısından Sınıflandırma 

Belediye işletmelerini bu açıdan ele aldığımız
da, bu işletmeler genel olarak üç alanda faaliyet gös

termektedirler. Bunlar, toplutaşım işletmeleri, su 
işletmeleri ve havagazı işletmeleridir. Ayrıca, bazı 

belediyeler bunların dışında ekmek fabrikaları vb. 
işletmeler kurarak işletmektedirler. 

Nüfusun şehirlere doğru olan hareketi sonucu 
ulaşım, su ve havagazı bir sorun olarak gündeme geldi. 
Bütün bu gelişmelere rağmen bu sorunların belli bir 
düzene kavuşması 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı 
Belediye Kanunu'na kadar hiç bir gelişme göstermedi. 
1930 yılına kadar su, elektrik, havagazı ve şehiriçi 
ulaştırma hizmetleri Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, 
Bursa gibi büyük şehirlerde imtiyaz sistemi ile idare 
edilmiş ve genellikle de yabancı sermaye ile kurulmuş 
imtiyazlı şirketlere ihale edilmiştir. Bu işletmeler 
toplumsal faydayı bir tarafa bırakarak k~r amacı ile 
faaliyette bulunduklarından 1580 sayılı kanuna dayana
rak 1933 yılından itibaren bu işletmeler devlete dev
redilmeye başlamış ve bir süre geçici idarelerle yöne
tilmiş daha sonra bunların işletme hakları belediyele

re devredilmiçtir. Diğer şehirlerde ise, bu konuya hiç 

. ' . ' ~ ~~--- :-:~-:· 3,;~~1.'~i 

-l.;_,.i;_t~~J.Ç~ 



81 

el atılmamış belediyeler kendi imkanları ile bu hiz
metleri yerine getirmeye çalışmışlardır(l2). 

2. Sermaye Yapısı Açısından Sınıflandırılması 

Daha öncede belirttiğimiz gibi belediyeler ken
dilerine kanunlarla verilen görevleri(:Sld. K. m.19/4-5) 
yerine getirebilmek için işletmeler kurmaktadırlar. 
Bu işletmelerin büyüklüğü, belediyenin büyüklüğüne, 
kaynaklarına, görülecek hizmetin niteliğine ve hizme
tin görüleceği beldenin büyüklüğüne göre değişir. Bu 
işletmelerin sınıflandırılmaları konusunda farklı gö
rüşler ileri sürülmektedir. :Bu dört farklı görüşü şöyle 
sıralayabiliriz. 

me leri; 

Bir görüşe göre(l3) belediye işletmeleri; 

a. Gerçek anlamda kamu hizmeti gören işletmeler, 
b. Ekonomik işletmeler, 

ba. :Belediye tekelinde bulunan işletmeler, 
bg. Serbest rekabete açık işletmeler. 

Bir diğer görüşe göre(l4) ise, Belediye İşlet-

a. Döner sermaye ve fon şeklindeki işletmeler, 
b. Birlikler ve ortaklıklar, 
c. Belediye bütçesi içinde yada ayrı bütçe ile 

yönetilen işletmeler, 

(12) Şerafettin TARHAN, "Belediye İsıetmeleri ve Elek
triğin TEK' e Devri", TililK IDARE DERGISI (Mayıs, 
1984) , S.363, s.65. 

(13) Necmettin ERGİN-Ernst REUTER, Belediye Maliyesi, 
İç İşleri Bakanlı[tı, Ankara, 1945, s.ll5-l20. 

( 14) Seyfettin NAiı~Ş, '.'Belediye İsıetmelerine Genel 
Bir :Bakış", TURK IDA..ı.ım :0ERGISI, C. 2, s. 177. 



ca. Bütçe içinde ~r alan işletmeler, 
cb. Bütçe dışında yönetilen işletmeler, 

cba. Özel yasa ile kurulmuş olanlar, 
cbb. Katma bütçeli işletmeler. 

Bir başka görüşe göre ise(l5); 

a. Döner sermayeler, 
b. Birlik kurma ve birliğe katılma, 
c. Ortaklığa(şirkete) katılma, 
d. İmtiyaz(ayrıcalık) verme, 
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eo Belediye bütçesi içinde veya dışında işlet
meler kurma ve yönetme, 

şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

Aynı yazar bir diğer sınıflamayıda şu şekilde 
yapmıştır. Daha dar kapsamlı olan bu sınıflamada 
işletmeler; 

a. Kamu hizmeti gören işletmeler(su, havagazı, 
şehiriçi ulaşımı vb.) 

b. Ekonomik ve ticari nitelikli girişimler(şe
hirlerarası yolcu taşıma, motel, gazine 
gibi turistik işletmeler, taşocağı işletmele
ri) 

Biz bu çalışmamızda ikinci sırada verdiğimiz 
sınıfla~ayı esas alarak açıklamalarımızı sürdüreceğizo 

a. Döner Sermaye ve Fon Şeklindeki İşletmeler 

Ülkemizde belediyelerin döner sermaye işletme
leri kurabilmelerine imk~n veren kanun 1950 yılında 

( 15) Ahmet Se~ai AYDIN, '.'Belediye Girüdmleri", İLLER 
VE bEISDIYELER DERGISI, (Kasım 1983), S.457, 
s.l331. 

. ı 
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yayınlanan 5656 sayılı kanundur. Ayrıca 5656 Sayılı 

Kanunun Ek ı. maddesi, "Belediye Meclisleri lüzum ve 
ihtiyaç gördükleri takdirde belediye meskenleri yap
mak ve bu meskenleri belde sa~inlerine kiraya vermek 
veya satmak işlerini mecburi bel.ediye hizmetleri ara
sına koyabilir. 

Belediyeler bu amaca ulaşmak üzere bütçelerin
den gerekli paraları ayırmak suretiyle döner sermaye 

tesisine ve kurulmuş veya kurulacak yapı ortal-::lıkla
rına katılmaya yetkilidir." hükmünü taşımaktadır. Bu 

madde hükmüne göre belediyeler için döner sermaye oluş
turmak isteğe bağlıdır. 

Döner Sermayeler 2490 Sayılı Arttırma, Eksiltme 
ve İlıale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Döner Ser
maye İşletmelerinin denetimi Maliye Müfettişleri tara
fından yapılmaktadır. 

Döner Sermayelerden ayrı olarak 150 Sayılı ka
nun ile belediyelere fon kurabilmeleri imk~nı sağlan
mıştır. 

1580 Sayılı kanunun 15. maddesinin 43. fıkrası, 
"•••• bir fon tesis ederek tanzim satış mağazaları 
kurmak ve hayatı ucuzlatacak sair tedbirler almak;" 
diyerek, fon oluşturmak belediyelerin görevleri ara
sında sayılmıştır. 

b. Birlik ve Ortaklık Şeklindeki İşletmeler 

1580 Sayılı Belediyeler Kanununun 133 vd. mad
deleri birliklerle ilgili hükümleri düzenlemiştir. 
Kanunun 133. maddesi, "Belediye ve köyler, vilayet 
idaresi hususiyelerine kendilerine kanunlarla verilen 
mecburi ve ihtiyari vazifelerin bir veya birkaçını 
müşterek tasisat ve idare ile ifa için birlik tesis 
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edebilir." hükmünü taşımaktadır. J3u hükümden de anla
şılacağı gibi Kanun; belediyeler arasında, belediyeler
le köyler arasında veya il özel idarelerinin de katı
lacağı birlikler kurulmasına izin vermektedir. Tüzel 
kişiliğe sa.J.ıip olmayan bu birliklerin kurulma zorunlu
luğu yoktur. 

Birliğin organları aynen belediyelerde olduğu 
gibidiro Yani birlik meclisi, birlik encümeni ve bir
lik başkanıdır. Meclis ve encümen birliğin karar ve 
yargı organları, birlik başkanı ise yürütme organıdır. 

Birlikleri faaliyet konularına göre şu şekilde 
sınıflamak mümkündür(l6); 

ba. Ekonomik İşletme Amaçlı Birlikler: Ulaştırma, 
sergi ve fuar, soğuk hava depoları, sanayi 
ve turistik amaçlı tesisler, kaplıca, otel 
vb. 

bb. Toplumsal Amaçlı Birlikler: Korunmaya muhtaç 
çocuklar, düşkünler yurdu ve öğrenci yurdu 
birlikleri vb. 

be. Altyapı Amaçlı Birlikler: Elektrik, yol, 
köprü birlikleri vb. 

bd. Diğerleri: Yukarıda sayılanların dışındaki 
birlikler. 

IV. Beş yıllık kalkınma planında belediyelerin 
tek başlarına çözemedikleri sorunlar için bi~lik kur
malarının teşvik edilmesi istenmiş ve bu doğrultuda 
o dönemdeki Yerel Yönetim Bakanlığı'nın da çabalarıyla 
birlikler oluşturulmaya çalışılmıştır. Bütün bu gayret
Iere rağmen birliklerin yeterli ekonomik ko.ynaklara 

(16) Mustafa GÖNÜL, Yerel Yönetim Birlikleri, ?, ?, 
s.l5. 
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kavuşturulamaması, siyasal ve kişisel etkenlerden ötürü 
belediyeler arasındaki işbirliğinin sağlanamaması so
nucu, sayısal olarak hızlı bir artış gösteren birlik
ler bir duraklama dönemine .girmiş, 1980 yılından sonra 
ise fiilen yok olmuşlardır. 

Ortaklıklara gelince, Belediyeler Kanunu'nun 
19. maddesinin 5. fıkrasında yapılan değişiklikle, bu 
fıkrada sayılan hizmetleri belediyenin de katılacağı 
ortaklıklar aracılığı ile yapılmasına kanun izin ver
mektedir. Ortaklıklardan ayrı olarak belediyeler tekel
lerinde bulunan hizmetlerin görülmesi işini ortaklık
lara imtiyaz(ayrıcalık) vererek bu hizmetlerin görül
mesini sağlar. Kanunda bu hükmün bulunmasına rağmen 
belediyelerin böyle bir uwgulamaya çok nadir başvur
dukları görülmektedir(l7). 

c. Belediye Bütçesi İçinde ve Belediye Bütçesi 

Dışında Yönetilen İşletmeler 

Bu işletmeler kamu hizmeti gören işletme nite
liğindedirler. Bu işletmeleri şu şekilde bir sınıfla
maya tabi tutmak mümkündür(l8): 

ca. Özel kanunlarla kurulan veya yapılan genelde 

kanunla belirtilerek belediyelere bağlanan idare ve 
işletmeler: 

caa. Müstakil bütçeli ve J.:arnu tüzel l:i~dliğine 
haiz idare ve işletmeler: Bu niteliklere sahip işlet
melerin yönetimi kanuplarında gösterilen hükümler çer

çevesinde gerçekleştirilir. Örne~in; 1942 yılında 

(17) KELE~-YAVUZ, s.248. 
(18) TARHAN, s. 70. 
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yayınlanan 4325 sayılı kanunun 7. maddesi, "işletme 

müesseselerinde, umum müdür veya müdürlerin reisii
ğinde varsa muavinler ve kısım amirleriyle servis şef
leri. arasından belediye meclislerince seçilecek olan
lardan kurulacak bir idare encümeni bulunur •••• n, hü..lc
münü taşımaktadır. 

Bu işletmeler Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 
Belediye Muhasebe Usulüne ve Arttırma, Eksiltme ve 
İlıale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

cab. Katma bütçe ile ve özel usullere göre idare 
edilmek üzere belediyelere devredilen idare ve işlet
meler: Bu işletmeleri iki grupta ele almak mümkündür(l9); 

- 1580 sayılı kanun çerçevesinde kurulmuş, hükmi 
şahsiyete sahip olmayan katma bütçeli idareler, 

- Hususi kanunlarla kurulmuş belediye işletmeleri. 

Bu işletmeler Belediye Kanunu'nun 19. maddesi 
hükümlerine göre kurulmuş olan işletmelerdir. Bu ~şlet
meler de 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İlıale Kanunu 
ile Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Belediye Muhasebe 
Usulü Nizamnamesi hükümlerine tabi değildir. Bu işlet
melerin kendilerine ait bir nizamnamesi olmadığı için 
kendilerine göre muhasebe usulü geliştirmişlerdir. Son 
olarak elektrik hizmetlerinin ve bunlara ilişkin tesis 
ve işletmelerin TEK'e devrinden sonra işletmeler hukuki 
ve fiili varlıklarını sürdürürken anılan iş ve işlemler
de, elektrik için kanunların verdiği istisnalardan ya
rarlanamayacaklardır. Belediye mevzuatı yönünden katma 
bütçelerin tabi olduğu esas ve usullere uyacaklardır. 

(19) Şaffet GÜRTAV, "Beled:itelere Baf,lı ~atma 13ütceli. 
Idareler Te~kıla=tı 11 , I ~.h vE JJ.t;lJEJ) Y.SLER D.b111GJ..SI, 
(Eylül-1964 , S.227, s.453. 
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Yani belediyelere katma bütçeleriyle bağlı Su ve Oto
büs, mezbaha ve soğuk hava deposu gibi işletme konusu 
diğer hizmetleride bünyelerine almaları halinde Bele
diye Muhasebe Usulüne tabi olacaklardır. Özel kuruluş 

• kanununun öngördüğü istisnalardan yararlanmak duru
munda olan tüzel kişilikli İETT ile EGO ve tüzel kişi
liğ.i olmarnakla beraber elektrik dışında 4 hizmet gru
bunu bünyesinde toplayan İzmir ESHOT Genel Müdürlüğü 
belediyelere bağlı olmakla beraber, Arttırma, Eksiitme 
ve İhale K8 nunu ve Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile Bele
diye Muhasebe Usulü Tüzüğüne tabi olrnayacaklardır(20). 

' 

cac. Özel kanunla birlik halinde idaresi öngö
rülen elektrik müesseseleri: Bu tip işletmeler TEK'e 
devredilerek belediyelerden ayrılmışlardır. 

cad. "Devlet Mevzuatı Dairesinde" işletilrnek 
üzere özel kanunla belediyelere devredilen müesseseler: 
Bu tip işletmelerde önemli olan devlet mevzuatından 
anlaşılması gerekenin ne olduğudur. Burada anlaşılması 
gereken, bu işletmelerin Belediye Kanunu, Belediye 
Muhasebe Usulü Tüzüğü, Arttırma, Eksiitme ve İhale 
Kanunu ile Muhasebe-i Umumiye Kanunu'na tabi oldukla
rıdır. Bu işletmeler yabancıların işlettikleri ve daha 
sonra devlet tekeline alınarak belediyelere devredilen 
işletmelerdir. 

cb. Belediye Mevzuatı Dairesinde Kurulan İşlet
meler ve Yurülen Hizmetler: Belediyenin kendi ana büt
çesi içinde bulunan ve doğrudan yönetilen bu tip iş
letmeler, belediyelerin tabi olduğu hükümlere tabidir. 
Bedediye organları bu işletmelerin her türlü karar, 
uygulama, bütçe içlerini. J~rütürler. Bu tip işletmeler 

(20) TARHAN, s.65. 
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belediyelenin bir bölümü, birimi biçimindedirler(21). 
Bu işletmeler Belediye Kanunu, Belediye Muhasebe Usulü 
Tüzüğü, Arttırma, Eksiltme ve İlıale Kanunu hükümlerine 
tabidir. 

İ k i n c i K ı s ı m 

E S K İ ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ 
O T O B 'ü S . İ ş LE TM E S İ N D.E K İ 
BÜTÇE LE M E UYG ULA M.A S I 

I. ESKİŞEHİR BELEDİYESİ OTOBÜS İSLETMESİ ·.f-' 

A. GENEL TANITIMI 

İşletme, 1 Kasım 1982 tarihinden beri Belediye 
Başkanına bağlı özel bütçeli işletme olarak faaliyet
lerini sürdürmektedir. İşletmenin ana faaliyet konusu, 
il sınırları içinde toplu taşım faaliyetini gerçekleş
tirmektir. 

İşletmenin 1986 yılı itibariyle taşıt sayısı 
şöyledir: 

Adet 
89 
ı 

2 

ı 

ı 

ı 

ı 

_L 

97 

c i n s i 

Mercedes-O 302 Şehir içi tipi otobüs 
Mercedes-O 302 Şehirlerarası tipi otobüs 
Magirus Şehir içi tipi otobüs. 

Reo Kamyon Kurtarıcı 
Land-rover hizmet otosu 
:BM C 

Merdivenli 
Motosiklet 

T o p 1 a m 

(21) AYDIN, s.l332. T~ a~ 
ANADOLU OH\VERSlTE.S{ 

... "' r~-~-~-~~;J:' "',~~--~·~~ 



89 

Bu araçlardan 89 adet 302 tip Mercedes otobüs toplu 
taşımacılık faaliyetinde kullanılmaktadıro Diğer araç

lar toplu taşım dışındaki işlerde ktillanılmaktadır(22). 

İşletme elindeki mevcut araçlar ile 32 hatta 
yolcu taşımaktadır. Araçların çalıştıkları hatlar sa
bit değildir. Araçlar 3 ayda bir hatlar arasında deği~
tirilrnektedir. 

İşletmenin mevcut garaj-atölye binası, anbar ve 
müdürlük binası·, hareket merkezi binası bulunmaktadıro 

.r . {_ \?~\"~ 
l3. HUKUK İ DURUMU ---) 

0 ~~ 

Daha önce de belirtildiği gibi Eskişehir Beledi
yesi Otobüs İşletmesi özel bütçeli bir işletmedir. özel 
bütçe, yerel gider ve geliri kapsayan bütçelerdir(23). 
İşletme, kendi gelirleri ile giderlerini karşıla~ak 
durumundadır. Otobüs işletmesi bütçesi belediye büt
çesinin dışındadır. Belediye bütçesinin.dışında olma
sına rağmen mali ve idari bakımdan Belediye Başkanına 

bağlıdır. 

Otobüs işletmesi, bütçenin hazırla~~ası bakı
mından 1931 yılında çıkarılan Belediye Muhasebe Usulü 
Nizamuarnesi hükümlerine tabidir. Kat'i hesapların tet~ 
kik ve tasdiki de aynı nizarnname hQkümlerine tabidir. 
Bu nizamnameden ayrı olarru~, İç İşleri Bakanlığı tara
fından 1923 yılında çıkarılan Usulü Muhasebe Belediye 
Talimatnarnesi ve Defatiri Hesabiye Tarifnamesinin 
bütçeleme ve tutulacak defterler ile ilgili hükümlerine 

( 22) T.C. EskiŞehir Belediyesi Otobüs İşletmesi lt1üdür
lüğü 1987 Yılı Bütçe Izahnamesi, s.l. 

(23) 1050 Sayılı Genel Muhasebe Kanunu, m.ll5. 
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de tabidir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu'nun 182 vd. mad
delerinde belirtilen defterleri de tutmakla mükellef

tirler. 

Otobüs işletmesi 1580 sayılı Belediye Kanunu 
ile 2490 sayılı Artırma, Ek sil tme ve İhale Kanunu hüküm;... 
lerine de tabidir. 

Otobüs işletmesinde bütçenin düzenlenmesi ve 
bütçeye ilişkin tüm işlemler; belediye bütçesinin tabi 
olduğu hüküm ve usullere tabidir. Ancak, bütçenin kont
rol ve denetimi belediye bütçesinden farklıdır. Otobüs 
işletmesinin bütçesi, belediye bütçesinde olduğu gibi 
kesin, idari hesapları Belediye Meclis.inin kararı 
alındıktan sonra son kontrol ve yargılamanın yapılması 
için Sayıştay'a gönderilmez. Belediye Meclisinin bu 
konuya ilişkin kararı mahalli Mülkiye Amiri tarafından 
enandıktan sonra sorumlu Saymanca muhafaza edilir(24). 
İşletme üzerinde Sayıştay'ın bir denetimi olmamasına 
rağmen, İçişleri Bakanlığı 3 yılda bir işletme faali
yetlerini denetlemektedir. 

Otobüs işletmesini diğer işletmelerden ayıran 
diğer bir özellikte gider fasıllarındaki tahsisatlar 
yetmediğinde yapılan aktarmalardır. Belediye Muhasebe 
Usulü Nizamnamesinin 24. maddesi "···· fasıllar ara
sında aktarma belediye meclisi ve bir fasıldaki mad
deler arasında aktarma belediye encümeni kararı ile 
yapılı~" demektediro 

C. ORGANiZASYON YAPISI 

İşletme idari ve mali bakırndan Belediye Başka
nı'na bağlıdır. Alınan kararlarda başkanın olurunun 

(24) Ali AKARSU, UygulRmslı Belediye ve Belediye'ye 
Bağlı İşletmeler M~~asebesi, Aru~ara, 1974, s.208. 
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alınması gereklidir. Belediye Başkanının altında iş
letme müdürü vardır. Müdürü bağlı bir müdür yardımcısı, 
müdür yardımcısına bağlı da şefllleler bulunmaktadır. 

İşletmenin organizasyon şeması (ŞEMA-4)'de verilmiştir. 

BELEDİYE 

BAŞKANI 

1 
OTOBÜS İŞLETMESİ 

MÜDÜRÜ 

J 
OTOBÜS İŞLET~lliSİ 

MÜDÜR :MUAVİNİ 
' 

1 

MAKİNA GAR.AJ İŞLETME 
MUHASEBECİ İK MAL ATÖLYE 

ŞEFLİGİ ŞEFİ ŞEFİ 
1 1 1 . ' 

MUHASEBECİ AYNİYAT .._ VARDİYE Hiı.BEKET 

YARDHTCISI SAYMAN! ŞEFİ VARDİYE 
ŞEFİ 

ı r---1 

TAHAYJCUK- ANBAR VAP..DİYE HAREKET 
TAHSİLAT ı-

1- 1'-

ŞEFİ MEMURU ŞEFİ MEM:URU 
J 

BÜRO ANBAR VARDİYE HAP..EKET ı- ı- .._ 
ı-MEMURU MEMURU ŞEFİ MEMURU 

BÜRO AN BAR HAP..EKET 1- ı- ı-MEMURU MEMURU MEMURU 

..._ BÜRO ...._ AliBAR 

1\TE:li'IURU MEMURU 

ŞEI\IA-4 OTOBÜS İŞLETMESİ ORGANİZASYON şm.IASI 
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İşletmede çalışan toplam personel sayısı 468 
kişidir. 105 kişi 657 Sayılı Kanuna tabi iken kalan 
363 kişi 1475 Sayılı Kanuna tabidir. Çalışan personelin 
nitelikleri itibariyle sınıflaması EK-1 ve EK-2'de 
verilmiştir. 

II. ESKİSEHİR.BELEDİYESİ OTOBÜS İSLETMESİNDEKİ 
BÜTÇELEME·UYGULAMASI 

A. İŞLETME BÜTÇESİNİN HAZIRLAN:MASI 

Eskişehir Belediyesi Otobüs İŞıetmesi'nin büt
çesi, bütçe yılından önceki yılın haziran ayı sonuna ) /)' 

kadar işletme sayınanı tarafından hazırlanır. 

İşletmenin bütçesi gelir bütçesi ve gider büt
çesi olmak üzere iki kısımdan oluşur. Gelir ve gider 
bütçeleri, fasıl(bölüm) esas alınarak hazırlanır. Ay
rıca her fasıl maddelere ayrılır. Örneğin, gelir büt
çesinin birinci fasıiı(bölümü) işletmecin esas faali
yeti olan taşıma gelirlerine ayrılmış, fasılın birinci 
maddesi, bilet satış gelirleri, ikinci maddesi ise 
abonman ve paso geliridir. Aynı sınıflama gider büt-

·'" --..... , .... "~·. ,._., __ ,_.~.__ .. -····-~·-~.,, ...... ,~-.. 

çesi için de benzer esaslara gÖre--yapilmıştır. Gelir 
ve=--g±d-er btttç eH~rihd ek i"" fa:s il ·1;e;·· maddE~ slnıf'"H:nnas-ı 

-"I9B·7··· yirı···bTFtÇe-sı··-··e·sa:s--a""Tit"iar·ak--·:EL;;:·}--ve EK-41 -te veril-
-:-----·~--~---··--

miştir. 

ı. Gelir Bütçesi 

Gelir bütçesi hazırlanırken nelere dikkat edi-

lece[;i BeJ..ecli;le ~Eıılı.asebe Ust1_ltl l~ize_mnam.esinin 9. md. 

belirtilmiştir. Bu maddeye eöre, bütçeye konulan ge
lir, geçen son üç yılın gelirinin kat'i hesaplarındaki 
tahsilatın ortalaması ile bütçe yılı için kanurren vergi 
ve resimlerin oranlarındaki deriçmeler ile direr 
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değişkenler dikkate alınarak tahmin edilir. üç senelik 
mukayese cetveli bütçeye eklenir. Mukayese cetveli 
örneği EK-5'te verilmiştir. 

Eskişehir Eelediyesi Otobüs İşletmesi'nin ge
lirlerinin en önemli bölümünü otobüs gelirleri oluş
turur. Otobüs geliri olarak isimlendirilen bu gelir
ler, bilet satış geliri ile abonman ve paso geliridir. 

Bilet satış gelir tahmin edilirken baz yılı 
için her bir otobüsün ortalama yolcu taşıma sayısı 
belirlenir. Bu yolcu sayısı belirlenirken öğrenci ve 
tam yolcular için ayrı ayrı ortalama yolcu sayısı tes
pit edilir. Yolcu sayısı belirlendikten sonra bütçe 
yılı için bilet fiyatları öğrenci ve tam yolcular için 
tahmin edilir. Tahmin edilen bu bilet fiyatlarına K.D.V. 
dahil olduğu için tahmin edilen bu gelirden K.D.Va'nin 
düşülmesi gerekir. 

N- 1 Otobüsün ortalama tam yolcu taşıma sayısı(günlük) 
M= 1 Otobüsün ortalama öğrenci taşıma sayısı(günlük) 
n= 1 senede faaliyet gösterilen gün sayısı 
Q= Çalışan otobüs sayısı 
Ft= 1 tam yolcu bilet fiyatı 

Fö= 1 öğrenci bilet fiyatı 

ise bilet satış gelirini tahmin etmek için şu formül
lerden yararlanılır. 

n x Q x M = Öğrenci taşıma sayısı(X) 
n x Q x N = Tam yolcu taşıma sayısı(Y) 
{X x Ft = Z) + (Y x Fö) • Toplam bilet hasılatı(L) 

Toplam Bilet Hasılatı - D v = K. • • 
9-33(25) 

(25) Hasılat esas alınarak K.D.V. tutarını bulabilmek 
için ll2'yi 12'ye bölersek bu böleni buluruz. 
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Toplam Bilet Hasılatı-KDV = Tahmini bilet satış geliri 

Otobüs gelirlerinden ikinci kalemi abanınan ve 

pas o gelirle·ri oluşturur. Bu gelirleri n ta1Jmini diğe

rine göre daha kolaydır. Çünkü, verilecek paso ve 

abanınan sayaları kanu!lla belirlenmiş tir. 6245 sayılı 
harcırah kanununa göre kamu personeline her sene 300 

adet paso verilmektedir. Birim paso fiyatıyla verilen 

paso beaeli çarpılarak paso gelirleri tahmin edilir. 

Paso fiyatlarına KDV dahil olduğundan, verginin ge

lirlerden düşülmesi gereld.r. KDV tutarı bilet gelir
lerindeki gibi hesaplanır. 

Otobüs işletmesini n bil et gelirleri dışında 

birçok gelire sahiptir. Bu gelirlerden bir kısmıv~n 
bütçede sadece ismi vardır. Bu gelirler bütçede iz 

bedeli (1.- TL.) olarak yer alır. Örneğin: Gelir 

bütçesinin 2 fasıl 4 maddesinde yer alan ve atölye 

başlığı altındaki gelir kalemi. Bu gelir ke .. lemi iş-
le tıneni n atölye.leri nde dışarıya dönük bakım ve imalat 

işlerinin izlendiği bir bütçe kalemidir. Ancak işletme 
dışarı dönük bu işleri yapmadığından bütçede (1.- TL.) 

iz beledi üzerinden gösterilir. lı:ynı şekilde 2 fasıl 
7 maddede yer alan gayrimenkul satış geliri ile 4 

fasıl 1,2 ve 4. maddelerde yer alan is~ikrazlar iz 
bedeli üzerinden bütçede yer alır. 

Yardımcı gelir olarak isimlendirilen otobüs 

ve duraklar reklam geliri s otobüs tahsis kira geliri, 

otobüs ve yedek parça satış geliri, hurda malzeme sa

tış geliri, ciğrenci paso satış geliri bütçenin önemli 
gelir lerinden diğer bölümü oluşturur. 

Otobüs ve duraLlar reklam gelirleri tahmin 

edilirken işletmenin reklam almaya müsait alanları 

ile reklam tarifesindeki birim fiyatla.r·C.an yararla

nılı.r. 1987 yılı için işle tıneni n reklam koyma;ya müsait 
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yerl€ri, ot obüslcrin iç ve dış kıs:ımları ile kapalı 
duraklardır. Rekl8.m gelirleri tahmin edilirken beklenen 

değişiklikler dikkate alınarak bütçe hazırlanır. Ör

neğin, bütçe döneminde yeni araç alınması düşünülüyor
sa, araçların reklam alacağı iç ve dış yüzeyler sap
tanırken yeni araçlar ilave edilmelidir. 

Otobüs tahsis kira geliri tahmin edilirken, 

geçmiş üç yılın ortalama otobüs tahsis kira gelirleri 

ile bir önceki yıl tah mi rüeri esas alınıp beklenen 

değişikleride ilave ederek bütçe için tahmini tutar 
hesaplanır. 

Nasil işçilere paso veriliyorsa, öğrencilere de 
Belediye Meclisinin 28.2.1980 gün ve 6/6 sayılı otu

ru.rrnında kabul edilen paso yönetmeliği ile pas o veri

lerek öğrencileri n daha ucuza taşınmasına olanak sağ
lanmıştır. İşletme bu pasoyu verirken belirli bir 

bedel talep etmekted:ir. Bu bedel her yıl arttırılma.k
tadır. Öğrenci pasosu satış geliri tahmin edilirken 

bu indirimden yararlanması beklenen öğrenci sayısı 
belirlenir. Paso bedeli de tahmin edildikten sonra 

tahmin edilen öğrenci sayısı ile birim paso bedeli 

çarpılarak bu gelir kalemi bütçe yılı için truımin 
edilmiş olur. 

Gelir bütçesinde tru1minler görüldüğü gibi 

işletmeni n tümü için ve yıllık olarak yapılr::ıaktadır. 
Hatlardan beklenen gelirler aylık veya yillık ola
rak izle nme mektedir. 

2. Gider Eütcesi 

İşletmenin gider bütçesi 6 ana bölUruden oluşur. 

a. Birinci bölüm(Personel ve yönetim giderleri) 
aa. Personel giderleri 
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ab. Öz lük öder.ıe leri 
ac. Sos;yal yardımlar 
ad. Yönetim giderleri 

b. İkinci bölüm (İşletme giderleri) 
c. Üçüncü bölüm (Kanuni hisseler) 
d. Dö.r·dü ncü bo"l üm (İs t:i. krazlar) 
e. Beşinci bölüm (Mali Külfetler) 
f. Altıncı bölüm (Yatırımlar) 
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Bu bölümlerde yer alan fasıl ve maddeler EK-4'te 
verilmiştir. 

Gider bütçesinin en önemli bclümü personel ve 
yönetim giderleri ile ilgili bölümdür. Bu bölüm gider 
bütçesinin yaklaşık% 40'ını oluşturur. 

İşletmede çalışan personelin tabi olduğu ka
nunlar farklı olduğundan personel giderleri tahmin 
edilirken 657 sayılı kanun, 1475 sayılı kanun ile 
işletmede uygulanan toplu iş sözleşmesi dikkate alı-
nır. 

, Memur aylıklannın tahmin edilebilmesi için 
bütçe yılı için kadro cetveli oluşturulur. Bu kadro 
cetveline göre işletmede çalışan personeli n(657 sayılı 
kanuna tabi) maaşları belirlenir. Kadro cetveli örneği 
EK-6 'da verilmiştir. 

1475 sayılı kanuna tabi şöförler ile garaj ve 
atölye işçileri nin bütçe yılı için ücretleri tahmin 
edilirken bu i şçileri n b:ir önceki yıl ortalama günlük 
ücretleri belirlenir. Belirlenen bu günlük ücret esas 
alınarak bir işçinin yıllık ücreti hesaplanır. Bu 
tutara bütçe yılında gerçekleşecek artış ilave edile
rek, bütçe yılı için tahmini ücret(yıllık) bulunur. 
Bu tutarla(işletmede 1475 sayılı kanuna tabi) toplam 
işçi sayısı çarpılarak tahmini toplam yevmiyeli işçi 

ücretler i belirlenir. 
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İşletmede çalışanlara çıplak ücretleri dışında 
bir tak:ım yan ödemeler yapılmaktadır. Bu yan ödemeler 

gerek 657 sayılı kanuna göre çalışanlara, gerekse 1475 
sayılı kanuna göre çalışanlara yapılan ödemelerdir. 

Çalışanlara yapılan yan ödemeler şunlardır: 

-Fazla mesai ücreti(657, 1475) 

İş güçlüğü, iş riski, özel hizmet tazmina
tı (657) 

- İkramiye(657, 1475) 

- .Aile yardımı (657, 14 75). 

-Doğum, ölüm, cenaze ve tedavi giderleri(657, 
1475) 

- Yakacak yardımı(657, 1475) 

-Yiyecek yardımı(657, 1475) 

-Giyecek yardımı(657, 1475) 

- Süt yardımı(1475) 

- Direksiyon zammı(1475) 

- Evlenme yardımı(1475) 

- Sorumluluk zammı(1475) 

- Teşvik primi(1475) 

- Gece zammı(1475) 

- Fazla mesai(l475) 

- Emekli ikramiyesi(1475) 

- Ek gıda yardımı(1475) 

- Resmi tatil ödemeleri(l475) 

Yukarıda sırala mn gide.rler kanunlar veya 

sözleşme ile belirlenen giderlerdir. Bu gi6er1er 

işletmenin tümLi için yıllık olaı"ak tahmin edilir. 

Bölümler veya. hat lar için izle nmerı-ıEk tedir. 
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Dördüncü fasılda yer alan yönetim giderleri 
tahmin edilirken, bir önceki yılın tahsisatı ile bek
lenen değişiklikler ve fiyat artışları dikkate alınır. 
Gider kanunlar ile belirlenmiş bir gider ise ilgili 

kanundaki oran veya tutarlar esas alınır. örneğin: d.qm-: 
ga ve harç pulu giderlerinde olduğu gibi. Yönetim gi

derlerin~n neler olduğu EK-4'te verilmiştir. Bu gider
lerde işletmenin tümü için ve yıllık olarak tahmin 
edilmektedir. 

Gider bütçesi içinde ikinci bölümü işletme 
giderleri oluşturur. Bu giderler, gider bütçesinin 
beşinci fasılıdır. Bu fasıldaki gider maddeleri, akar
yakıt ve yağ gideri, tamir bakım yedek parça gideri, 
çeşitli demirbaş tamir gideri, bina, durruc, onarım 
gideri, işletme genel gideri ve yedek tahsisattır. 

Akaryakıt ve motor yağı giderleri tahmin edilir
ken, ilk önce bir aracın günlük tüketimi ortalama ola
rak belirlenir. Belirlenen tüketim miktarı, araç sayısı 
ve yıllL~ faaliyet süresi(gün) çarpılarak işletmenin 
yıllık akaryakıt tüketimi miktar olarak tahmin edilir. 
Bu miktar ile bütçe yılı için tahmin edilen akaryakıt e 

ve motor yağının birim(lt, kg) fiyatı çarpılarak tah
mini giderlere ulaşılır. Motor yağı dışında kalan yağ
lar için ise, tahminler yapılırken araçların tüketimi 
üzerinden değil işletmedeki toplamdan hareket edilir. 
İşletmenin yıllık tüketimi ile bütçe yılı till1mini 
birim(kg) fiyatı çarpılarak yağ ile ilgili giderler 
tahmin edilir. 

Tamir bakım yedek parça giderleri, lastik gi
derleri, yedek parça malzemesi gideri ve dış piya8aya 
yaptırılan onarım giderlerinden oluşur. 

Lastik giderleri tahmin edilirken, bir aracın 
bir yılda yenile::ıek zorunda oldu[~u lo.stik sayısının 
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belirlenmesi gerekir. Bu belirlendikten sonra çalışan 
araç sayısı, lastik sayısı ve cari lastik fiyatı çar

pılarak cari lastik maliyeti işletmenin tümü için he
saplanır. Bütçe yılında beklenen fiyat artışları bu 
toplam maliyete eklenerek tahmini lastik maliyeti bu-
lunur. 

Bu bölümde yer alan ve özellik arzeden diğer 
bir gider, yedek tahsisattır. Bu tahsisat Türk Ticaret 
Kanununun 466. maddesi esas alınarak tahmin edilir. 
İşletme bir önceki yıl net k~rının% 5'ini yedek tah
sisat olarak ayırır. 

YQ~arıda anlatılan işletme giderleri ile ilgili 
maddelerin dışındakiler tahmin edilirken bir önceki 
yıl fiili verileri esas alınır. Artışlar ve değişmeler 
için gerekli düzeltmeler yapılarak tahminler yapılır. 

Üçüncü bölümde yer alan kanuni hisseler gider 

bütçesinin al tın cı fasılır~ı oluşturur .• Bu kanuni his
seler, Emekli Sandığı karşılıkları, S.S. Kurumu prim 
karşılığı, belediye hissesi ile vergi, resim ve harç
lardır. Bu bölümde yer alan vergi, resim ve harçlar 
işletme vergisi ile ilgili maddedir. İşletme vergisi 
kalktığından bu maddede sadece iz bedeli(l.- TL~ gö
rünür. Belediyenin işletmeden aldığı hisse de 1981 
yılında kaldırıldığından bu madde de iz bedeli(l.- TL.) 
üzerinden bütçede yer alır. Emekli sandı[~ı karşılıkları 
ile S.So Kurumu prim karşılıkları ile ilgili düzenle

meler kanunlarla yapıldığından bu kanunlardaki esaslara 
göre bütç:e yılı için karşılıklar t2hmin edilir. 

Dördüncü bölümde yer alEm istikrazlar, gider 

bütçesinin yedinc:L faslıuı uluç;"Gtt.ı:·ur. :B1..ı. fasılda daha 
önce alınan borçların bütçe döneminde ödenmesi re:;reken 
tak ci tl er ve faiz tutarları, oto büs nlın·.ından do @;an 
borçların edenecek taksi tl eri, İller :Ban1cası' na 
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ortaklli:tan doğan borçları girer. Ayrıca, işletmenin 
mahkemelik durumda olup, bütçe yılında tazminat öden
mesi sözkonusu olduğunda bu tazminat için ödenek kon

maktadır. Bu bölümdeki giderlerde işletmenin tümü için 
ve yillık olarak tahmin edilmektedir. 

Beşinci bölümde yer alan mali külfetler, gider 
bütçesinin sekizinci fasılını oluştlırur ve amortis
manlarla ilgili bölümdür. İşletmede amortismana tabi 
kıymetler üç başlık altında ele alınmıştır. 

- Tesis ve binalar, 

Taşıtlar, 

- Demirbaşlar. 

Amortisman gideri V.U.K.'nun 315. maddesine 
göre ayrılmaktadır. Bu giderler, bütçede yıllık ve 
işletmenin tümü için belirtilir. Ayrıca, bütçeye bütçe 
yılında ayrılacak amortisman tutarını da gösteren bir 
cetvel eklenir. Bu cetvelin örneğin EK-7'd.e verilmiştir. 

Altıncı bölüm gider bütçesinin son kısmını 
oluştu:-ur. Gider bütçesinin dokuzuncu fasılını oluş
turan bu bölüm, işletmenin bütçe yılında yapaca[ı ya
tırımlarla ilgili tahminle rin yer ald:Lğı bölümdür. Bu 
bölüm, otobüs ve pikap alımı, bina, garaj inşaatı 
gideri, bina, durak, atöl;ye, elel:tr:Ll.c ve su tesisatı 
tevzii gideri, atölye için teçhizat gideri ve büro 
için demirbaş ve mefruşat alım giderlerinden oluşuro 
Bu giderlerde işletmenin tümü için ve yıllık olarak 
tahmin edilir. 

Yukarıda anlatılan şekilde bütçe yılından bir. 
önceki yılın haziran ayı sonuna l:adar işletme sa;ymanı 
tarafından hazırlanan bütçenin uygulanmadan önce onay
latıt"Tiası gerel:ir. 
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B. BÜTÇENİN ONAYLANMASI 

Hazırlanan bütçe ekıeriyle birlikte haziran ayı 
sonuna kadar belediye başkanı'na sunulur. Belediye 
başkanı temmuz ayı sonuna kadar bütçe üzerinde incele
melerini yapar, varsa kendi tekliflerini ekleyerek 
temmuz ayı sonunda bütçeyi belediye encümeni'ne havale 
eder. Bütçe encümende eylül ayı sonuna kadar inceienir. 
Encümenin bütçe için teklifleri varsa, bu teklifleri 
encümen kararıyla birlikte eylül ayı sonuna kadar be
lediye başkanı'na geri gönderir. 

Belediye başkanı bu tekliflerle beraber bütçeyi 
belediye meclisene havale eder. Belediye meclisi de 
bütçeyi incelemek üzere belediye meclisibütçe komisyo
nuna gönderir. Bütçe komisyonu büt-;:eyi inceler, teklif
leri ekleyerek bir rapor halinde belediye meclisine 
iade eder. Bu işlemler ekim ayı içinde gerçekleşir. 
Komisyondan gelen bütçe belediye meclisinde görüşülerek 
karara bağlanır. Kabul edilen bütçe 4 nüsha olarak il 
makamının onayına sunulur. Bütçenin 2 örneği İçişleri 
Bakanlığı'na, 1 örneği vilayete gönderilir. 1 örneği 
işletmede kalır. 

Kabul edilen bütçe yılbaşından itaberen uygula-
nır. 

Sayman tarafından hazırlanan bütçe, oolediye 
başkanı, belediye encümeni, belediye meclisi bütçe 
komisyonu ile belediye meclisinin tekliflerinin de yer 
aldığı cetvel, gelir ve gider bütçesi için ayrı ayrı 
hazırlanarak bütçeye ilave edilir. Gelir bütçesi için 
hazırlanan bu cetvelin örne0:i EK-8' de verilmigtir. 
Gider bUtçesi için hazırlanan bu cetvelin örneti de 
~-9'da verilmiştir. 
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C. BÜTÇESEL KONTROL 

Bütçe dönemi sona erdiğinde işletmenin muhase, 
becisi kesin hesap cetvelleri, bütçe devir cetveli 

ile bütçelenen ve fiili(tahakkuk eden) gelirlerin mu
kayesesini gösteren tabloyu haz.ırlar. Ayrıca mukayese 
tablosundan yararlanılarak tahakkuk oranını hesaplar. 
Hesaplanan oran bu tabloda kullanılır. 

Kesin hesap cetveli gelir ve giderler için ayrı 
ayrı cetveller halinde düzenlenir. Gelir cetveli örneği 

EK-lO'da, gider cetveli örneği EK-ll'de, mukayese tab
losu örneği EK-l2'de, bütçe devir cetveli örneği EK-l3'te 
verilmiştir. 

Bütçe kabul edilirken nasıl bazı birimlerin 
kontrolundan geçiyorsa, bütçe yılı sona erdiğinde 

kesin hesapların da bazı birimlerin kontrolundan geç
mesi gerekir. 

Bütçe kesin hesaplarının nasıl tastik edileceği 
Belediye MUhasebe Usulü Nizamnamesi'nin 43o maddesinde 
belirtilmiştir. Otobüs işletmesinde };:esin hesapların 
tastiki belediyelerin tabi olduğu prosedüre tabidir. 

İşletmenin muhasebecisi tarafından hazırlanan 
kesin hesap cetveli, bütçe devir çetveli ile mukayese 
cetveli mart ayı sonuna kadar belediye encümenine ve
rilmek üzere belediye başkanına sunulur. Başkanın ha
valesi üzerine belediye encümeni belgeleri inceleyip 
kayıtlarla karşılaştırarak belediye meclisine verilmek 
üzere inceleme sonuçlarını gösterir rsporla birlikte 
belediye başkanına geri verir. ~ J;:ararın bir örneği 
illC-l4'te verilmiştir. Enetimenden gelen belgeleri be
lediye başkanı haziran ayı başında incelemek üzere 
belediye meclisine g6nderir. BeleJiye meclisi bütçe 
l:o::ıisyommda incelenen kesj_n heso.pler, d3ha sonra 
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belediye meclisinde tastik edilir. Meclisin kararı da 
eklenerek kesin hesaplar kabul veya red edilmiş olur. 
Belediye meclisinin kesin hesaplarla ilgili karar 
örneği EK-15'te verilmiştir. 

Otobüs işletmesi kesin hesapları üzerinde yapı
lan incelemeler, maliyet kontroluna yönelik değildir. 
Yapılan incelemelerde giderlerin sadece kanunlara uy
gunluğu araştırılmaktadır. 

Otobüs işletmesi kesin hesaplarının denetimini 
İçişleri Bakanlığı yapmaktadır. 



S O N U Ç 

Bütün işletmelerin kurulu~ amaçları k~r edebil
mek, işletme hayatını sürekli kılmak ve topluma hiz
mettir. Son iki amacı gerçekleştirebilmek için işlet
melerin faaliyetlerini k~rlı bir şekilde sürdürmeleri. 
gerekir. İşletmelerin kgr edebilmeleri de büyük ölçüde 
maliyetierin kontroluna ba~lıdır. 

Ulaştırma işletmesi yöneticileri de bu amaçları 
gerçekleştirebilmek için k~r'planlaması ve maliyet 
kontroluna olanak sa~layan bütçeler .hazırlayarak, bu 
bütçe hedeflerine ulaşınaya çalışmalıdırlar. Sorumluluk 
ilkesine göre hazırlanan bütçeler belirli dönemlerde 
fiili sonuçlarla karşılaştırılmalı, sapmalar varsa bu 
sapmaların nedenleri sorumlulardan ö~renilerek düzel
tilmelidir. Bütçe dönemi sona erdikten. sonra yapılacak 
kontrol hiç bir anlam ifade etmez • 

.. Ulaştırma işletmelerinde standart maliyetlerden 
yararlanmak olanaklı de~ildir. Bu nedenle maliyet kont
rolunu gerçekleştirebilmek için özellikle giderler 
tahmin edilirken, bu giderlerin hatlar veya araçlar 
esas alınarak tahmin edilmesi gerekir. Ayrıca bu 



giderlerin sorumluluk raporlarının hazırlanabilmesi 
için aylık olarak tahmin edilmesi uygundur. 
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Hat sorumlularının hangi giderlerden sorumlu 
olacakları üzerinde durulması gereken diğer bir konu
dur. Hat sorumluları, kontrol edebilecekleri giderler
den sorumludurlar. Ancak, bütçe aynı zamanda bir kar 
planı niteliğinde olduğundan kontrol edilemeyen, ancak 
hangi araç veya hat ile il3ili olduğu kesin olan gider
ler de bu çalışmamızda hatlara yüklenmiştir. Böyle bir 
uygulama her bir hat için ne kadar kar edilebileceğini 
göstermesi bakımından uygundur. Ancak, işletme faali
yetlerinin sürdürülebilmesi için genel yönetim gider
leri olarille isimlendirebileceğimiz bazı giderler yapı
lır. Bütçe yılı için bu giderler tahmin edilirken hat
lar veya araçlar esas alınmaz. Bu giderler işletmenin 
tümü için tahmin edilir. Bütçe aylık olarru~ hazırlanmış
sa bu giderler ayıara eşit olarak yüklenir. 

Bu şekilde hazırlanan bir bütçe hem maliyet 
kontroluna, hem de kar planlamasına uygun bir bütçe

lemedir. 

Ülkemizde karayolu ulaştırma işletmeleri, şehir 
içi yolcu taşıma ve şehir dışı yolcu taşıma olarak 
faaliyette bulunmaktadırlar. Şehir içi yolcu taşıma 
faaliyetinde en büyük pay belediye otobüs işletmele
rine aittir. Ülkemizde son yıllarda uygulanan ekonomik 
politikalar gereği bu işletmeler de artık özel sektör 
işletmeleri gibi çalışarak, fiyat- maliyet yerine f~~at= 
maliyet • kar esasından hareket eder hale gelmişlerdir. 
Bu nedenle bu işletmeleri artık ekonomide sadece bir 
denge unsuru olarak görmemek gerekir. :Su işletmelerin 
kar edebilmeleri için yul::arıda belirtildiC;i gibi bir 

uygu.la:ıa~ra gidilmiş, daha ekonomi1;: ve verimli çalışması 
için maliyet kontroluna olancl: veren bütçelerden 
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yararlanma yoluna gidilmemiştir. Bu işletmeler ikinci 
bölümde de belirtildiği gibi halen 1931 yılında çıka
rılan kanun ve nizamnemelerle yönetilmektedir. 

Eskişehir Eelediyesi Otobüs İşletmesine baktı
ğımızda bütçe, işletmenin yıllık tahminitahsilat ve 

tahsisatıarını gösteren bir cetveldir. Bütçede yer 
alan tahsilat ve tahsisatlar dönemler itibariyle değil, 
bütçe dönemi için bir bütün olarak ta~min edilmektedir. 
Ayrıca bütçe hatlar veya araçlar itibariyle değil iş
letmenin bütünü için tahmin edilmektedir. Böyle bir 
bütçe maliyet kontrolunu olanaksız kılmaktadır. 

Eskişehir Belediyesi Otobüs İşletmesi'nin gelir 
ve gider bütçeleri incelendiğinde gelir veya gider 
unsuru olmayan kalemlerin bütçe içinde yer aldığı 
görülür. 

İşletmenin gelir bütçesine baktığımızda, dör
düncü fasılda yer alan gelir kalemlerinin, işletmenin 
istikrazlar ile bütçe döneminde ayrılan a'nortismanlar 
olduğu görülür. Oysaki istikrazlar ve ayrılan amortis
manlar gelir unsuru değildir. 

İşletmenin gider bütçesine baktığımızda, beşinci 
fasılın altıncı maddesinde yer alan yedek tahsisatın 
da gider unsuru olmadığı görülür. Yedek tahsisat ola
rak bütçeye konulan bu madde TTK'nun 466. maddesi 
gereği ayrılan yedek akçedir. Yedek akçeler, sermaye 
yapısını sağlam tutmak, işletmenin devamlılığını ve 

gelişmesini ve sahipler ile alacaklıların haklarının 
korunmasını sa&~lamak ve öz kaynaklardan faaliyet sonu
cunda do[~;8.bj_lecek azalışları( zararları) J::ars;ıla::o.k 

amacıyla k§.rın dağıtılmayarak alıkonulan kısmıdır(l). 

(ı) Sabri Bb'KTÖRE-Yılmaz BEHLİGİEAY, Şirketler ve Koope
ratifler Jviubasebesi, E[~i tim, Sal.;lık ve Bilimsel 
Ara~tırma Çalışınaları Vakfı, Ya.No.l6, Eskişehir, 
1985, s.l61. 
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Burada da görüleceği gibi, otobüs işletmesi için ayrı
lan yedekler özsermayedeki azalışları karşılamille yerine, 
özsermayede azalmalara neden olmaktadır. Bu nedenle 
yedeklerin gider bütçesi içinden çıkarılması uygundur. 

Gider bütçesi içinde yer alan diğer bir fasıl 

da istikrazlardır. Bu fasılda işletmenin kuruluşlardan 
sağladığı borçların ödemeleri yer almaktadır. Nasıl 
alınan istikrazlar bir gelir değilse, istikraz ödeme
lerinin de gider olarak düşünülmesi olanaksızdır. Bu 

fasılda yer alan bir diğer gider unsuru da % 10 ihtiyat 
akçesidir. Yu...'k:arıda da belirtildiği gibi ayrılan yedek 
akçeler gider olarak düşünülmemelidir. 

Gider bütçesinin son fasılını oluşturan ve ya
tırımlar başlığını taşıyan bölüm de gider bütçesi 
içinde yer almamalıdır. Yapılan yatırımlar ileriki 
dönemlerde amortismana tabi tutularak gider yazılacak
tır. Yapılan yatırımların yapıldığı dönemde gider ola
rak düşünülmesi olanaksızdır. 

Gelir ve gider bütçesi içinde yer alan istikraz
lar ile yatırımların gelir ve gider bütçelerinden ayrı 
olarak bütçelenmesi gerekir. 

İşletmenin sağlıklı bir kar planlaması ve mali
yet kontroluna uygun bütçe yapabilmesi için istikraz
ları gelir ve gider bütçelerinden çıkararak nakit 
bütçesi düzenlemesi gerekir. Nakit bütçesi, işletmenin 
bütçe dönemi içinde tahmini nakit miktarı ile tahmini 
nakit harcamalarını karşılıklı olarak gösteren ve bütçe 
dönemi geliştikçe periyodik olarak nakit duru.ııunu orta
ya koyan büt;~:ed ir( 2). Tanımdan da onlaşıla.cağı gibi 

(2) Sabri LEI;TöR~-Ferruh ÇÖIHiP.KÇ:t, Mali Tablolar Ana
lizi, E.I.T.I.A. Ya.No. 220/143, Esl:ü;:ehir, 1980, 
s.99. 
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işletmenin nakit giriş ve çıkışlarının bu bütçe aracı
lııSı ile kontrolu sağlanmalıdır. 

İşletmenin bütçe döneminde yapacağı yatırımla-
.. rın. _da gelir ve gider bütçesinden çıkarılar ale, .. yatırım 
bütçesi ile izlenmesi gerekir. Yatırım bütçesi, arazi, 
bina, makina ve techizat, ulaştırma araçları vb. sabit 
varlıklar için belirli bir dönemde yapılacak harcamaları 
ve ayrılacak tahsisatıari gösterir bir plandır(3). 
İşletmenin gider bütçesine baktığıBızda yatırım bütçesi 
içinde yer alan bütün sabit varlıklar için tahmin edilen 
tahsisatların gider bütçesi içinde yer aldığını görmek
teyiz. 

İşletmede bütçe bir kontrol aracı oiarak görül
memektedir. Bütçe ile fiili sonuçlar arasındaki karşı
laştırma bütçe dönemi sona erdikten so~1ra yapılmakta
dır. Bütçe dönemi sonunda yapılan kontrol sadece, bütçe 
dönemi içinde yapılan tahsilat ve harcamaların kanun
lara uygun olup olmadığı açısındandır. İşletme bütçe~ 
lerinin hazırlanmasındaki temel amaçlardan birisi de 
işletme faaliyetlerinin kontroludur. Eskişehir Beledi
yesi Otobüs İşle+.mesi tarafından hazırlanan bütçe buna 
irr~~n vermemektedir. 

Bu işletmelerin daha etkin ve verimli çalışahil
meleri için, birinci bölümde (ŞEMA-l)'de verilen şemada 
gösterildiği gibi tahmini gelir tablos~uıa ulaşmayı sağ
layacalc bir bütçe hazırlanmalıdır. İşletme bütçesi 
olarak isimlendirelen bu bütçeden ayrı olarak bütçe 
yılı yatırımlarını gösteren yatırım büt~esinin, bütçe 
yılı nald t giriş ve çıkışlarının gösterildiği nakit 
bütçesiı:.in ayrı ayrı düzenlenınesi gerekir.· 

( 3) CET.lATıCILAR, s. 101. 
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Tabmini gelir tablosuna(işletme bütçesi) ulaşa
bilmek için hazırlanan gelir ve gider bütçelerinin 
maliyet kontroluna olanak verecek şekilde hatlar veya 
araçlar için tahmin edilmesi uygun olur. 

Ayrıca hazırlanan·bütçelerin, işletme :faaliyet
lerinin kontrolunu saglaması açısından belirli dönem
ler itibariyle hazırlanması gerekir. 

Ancak, işletmelerin şu anda tabi oldukları yasal 
düzenlemeler içersinde kar planlaması ve maliyet kont
roluna olan$k sağlayacak bir bütçe hazırlamaları sınır
landırılmıştır. 1930'lu yılların başında hazırlanan 

ı 

kanun ve ni~amnamelerle faaliyetlerini sürdürmeye ça-
lışan bu işletmeler için yeni düzenlemelere gidelme
lidir. 
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EK-1 

1475 SAYILI KAlUNA GÖRE 

ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ SAYISI 

SAYISI N İ · T E L İ G İ 

240 Şoför 

2 Garaj Atölye Ustabaşısı 
2 Garaj AtôLye Ustabaşısı Yardımcısı 
7 Diesel Motor Ustası 

ll Diesel Motor Ustası Yardımcısı 
6 Oto Elektrikçisi 
3 Kaynak Kaporta Ustası 
1 Kay na.lc Kaporta Usta Yardi.mcısı 
2 Kaynakçı 

5 Oto Freneisi 
5 Oto Makasçısı 
3 Oto Boyacısı 
2 Radyatör Usta ve Yardımcısı 
1 Tesisat Elektrikçisi 
5 Oto Döşeme ve Tamircisi 
ı Oto Tamircisi 
1 Atelye İşçisi 
2 İnşaat Ustas_ı ve Marangoz 
8 Lastik Bakım İşçisi 
6 Oto Yağlama ve .İkmaıcisi 
3 TakJ111cı 

ı Akü Ustası 

3 Akü Usta Yardımcısı 
ı Bobinajcı 

2 Tornacı 

2 Oto Lastik Tamircisi 
ı8 Temizlik İşçisi 
8 Eıektrikçi ------

363 TOPLAM 

lll 
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657 SAYILI KANUNA GÖRE 
ÇALIŞTIRILAN PERSONEL SAYISI . 

SAYISI N İ T E L İ 

1 İşletme Mtidü.rü 
1 İşletme ~llidür Yardımcısı 
ı İşletme Şefi 

G İ 

3 Garaj Atelye Vardiye Şefi 
ı Garaj Atelye Şefi 
1 Makina İkınal Şefi 
2 Teknisyen 
1 Şef 

3 Hareket Vardiye Şefi 
1 Muhasebeci 

1 MUhasebeci Yardımcısı 
1 Tahakkuk-Tahsilat Şefi 

15 Memur 
6 Büro Memuru 
3 Daktilograf 

1 Yazı İşleri Daktilo Memuru 
1 Ayniyat Muhasibi 
3 Anbar Memuru 
2 Satın Alma Memuru 
1 Mutemet 
1 Gişe Tah. Mutemet 

14 Tahsildar 
8 Gişe Tahsildarı 

3 Kumbara Açma Bi. İ.IC 
1 Başşoför 

1 Atölye Teknik Elemanı 
3 Akaryakıt İkınal Memuru 
6 Harek et Memuru 
2 Harekı::t Kontrol Memuru 

ıı2 



EK-2 DEVAM 

SAYI SI N İ T E L İ G İ 

ı2 Bekçi 

2 Odacı 

ı Doktor 

ı· Hukuk l'rfü şaviri 

ı Avukatlık Memuru -----
ıo5 TOPLAM 

ııJ 
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3 
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EK-3 

GELİR BÜTÇESİ 

G E L İR İ N TÜRÜ 

Bilet Satış Geliri 

Abonman ve Paso Geliri 

1 

Otobüs ve Duraklar Reklam Geliri 
Çeşitli Gelir 

Otobüs Tahsis Kira Geliri 

Atölye Geliri 

Otobüs ve Yedek Parça Geliri 

Hurda Malzeme Satış Geliri 

Gayrimenkul Satış Geliri 

Öğrenci Paso Satış Geliri 

Bankalardan Alınacak Faiz 

114 

İller Bankası ndan Alınacak İstikraz 
Belediyeden Alınacak İstikraz 

İrada Alınacak Amortisman 

Eankal arda n Alınacak İstikraz 
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EK-4 

GİDER BÜTÇESİ 

FASIL 11ADDE .G İ D. E R İ N TÜRÜ 

ı 

2 

3 

4 

5 

1 Memur Aylıkları 

2 657 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Tazminat 
3 Yevmiyeli İşçi Ücreti 
ı 

2 

3 
ı 

Fazla Mesai Ücreti 

İş Güçlüğü, İş Riski, Özel Hizmet Zammı 
İkramiye 

Aile Yardl!'nı 

2 Doğum, Ölüm, Cenaze ve Tedavi Giderleri 
3 Yakacak Yardımı 
4 Yiyecek Yardımı 
5 Giyecek Yardımı 
6 Diğer Sosyal Haklar 
ı 

2 

3 

4 
5 

Büro Levazımı Döşeme ve Tamir Giderleri 
Bilet, Defter ve Basılı Kağıt Gideri 
Kırtasiye Gider i 
Aydınlatma ve Elektrik Gideri 
Isıtma Gideri 

6 Temiz lik ve Su Gideri 
7 PTT Gideri 

8 Mahkeme, Noter, Dava Takip ve Ticaret 
Odası Aidat Gideri 

9 Damga ve Harç Pulu Gideri 
10 Kitap, Mecmua, Gazete ve İlan Gideri 
ll Yolluk Gideri 
12 Taşıma Giderleri 
13 Umulmadık Çeşitli Masraflar 
ı 

2 

A-1.caryakı t ve Yağ Gider i 
Mo·c orlu Vas ı t alar Tamir Balnın Yedek 
Parça Gideri 

3 Çeşitli Demirbaş Tamir Gideri 

ı;'" 
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6 

7 

8 

9 

EK-4 DEVAM 

MADDE GİDERİN TÜRÜ 

4 Bina, Durak, Onar~n Gideri 
5 İşletme Genel Gideri 
6 Yedek Tahsisat 

Emekli Sandığı Karşılıkları 
s. S. Kuru:nu Prim Karşılıkları 
Belediye Hissesi 
Vergi, Resim ve Harçlar 
İstikraz Taksit ve Faizleri 

-ıı6 

ı 

2 

3 

4 
ı 

2 

3 
4 
5 
6 

ı 

Müteaddid Senelere Şamil Otobüs Bedeli 
İller Bankası Ortaklık Payı 
% lO İhtiyat Akçesi 
Genişletme İhtiyatı 

Geçmiş Yıllar Borçları 

Tesis ve Bina Amortisınanı 
2 Taşıtlar A~ortismanı 

3 Demirbaş Amortismanı 
ı Otobüs ve Pikap Mübayası 
2 Bina, Garaj İnşaatı Gideri 
3 Bina, Durak, Atölye Elektrik ve Su 

Tesisatı Tevzii Gideri 
4 Atölye İçin Techizat 
5 Büro İçin Demirbaş ve Mefruşat 

Ivfubayaası 
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Fanıl Madde GELİRİN ÇEŞİDİ 
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T.c. 
Eskişehir Belediyesi 

Otobüs İşletmesi Müdürlüğü 

Son Üç Yıla Ait Tahstlat -

•••• Yılı •••• Yılı •••• Yılı 
Tahsilatı Tahsilatı Tahsilatı 
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Tahsilatın 

Üç Yıllık 
Yekunu Ortalama 
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T.c. 
Eskişehir Belediyesi 

Otobüs İşletmesi Müdürlüğü 

Halen 
Uygu-
lanmak ta 
olan 
kadro 

SINIFI ÜNVANI 
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rl 'D 
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Adet JJe-tü tü 
Jİ; ~~ 

ır e ce ~ 

ri 
rl 
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190 Sayılı Kanun Hükmündaki Kararname Gereğince 

Uygulanması İstenilan Kadrolar 

••• Yılı Belediye Belediye Belediye 
Bütçe- Reisi Encümeni Meclisi 
siyle tarafın- tarafın- Bütçe 
uygulan- dan tek- dan tek- Encümeni 
ması is- lif edi- lif edi- tarafın-

SINIFI ÜNVANI ten en 1en 1en . dan tek-
kadro kadro · ·kadro lif edi-

~ 1en kadro 
De- De- De- De-'D 

Adet Adet Adet Adet. tü 
~ec e ~t-e ce Ir> e ce :a;ı re ce 
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Belediye 
Meclisi 
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tik edi-
len 
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EK-7 

.AMORTİSMAN CETVELİ 
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Son uç se-
nelik kati 

r-1 <ll hesap tah-
silatının rl ro GELİRİN ÇEŞİDİ ortalaması (ll ro 
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gelir gelir 

TL. TL. TL. 

Beillediye ~elediye Belediye 
Encümeni ~•ieclisi Meclisi 
tarafın dar. !Bütçe tarafın-
kabul !En c üm eni dan 
edilen tarafından kabul 
gelir ~abul edi- edilen 

len gelir gelir 
TL. TL. TL. 

~ 
t-ı 
H• 
::o 
w c::: 
1-3, 
.o w 
tf.) 

H 

o w 
1-3 
;j 
~. 

~ 
ı 

.ÇO 

1-' 
1\) 
o 



Geçen yıl Bu yıl Belediye Belediye 
konulan işletme Başkanı Encümeni 
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EK-10 

BELEDİYE OTOBÜS İŞLETMESİ 
•••• YILI GELİR CETVELİ (KAT'İ) 

Madde GELİR İ N Ç E Ş İ D İ 

' 

Y e k ü n 
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. . . . . YILI 
(TL.) 



-·· 

Fası1 Madde 

ER:-11 

BELEDİYE O TO BÜS İŞLETMESİ 

•••• YILI GİDER CETVELİ (KAT'İ) 

GİDER İ N Ç E Ş İ D İ 

Y e k ü n 
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. . . . YILI 
(TL.) 
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EK-12 

•• / •• /19. • TARİHİ İTİBARİl'LE OTOBÜS İŞLETI'ı'lESİ 

MÜDÜRLÜGÜNÜN • • • • YILI GELİRLERİNİN TAHAKKUK İLE MUKAYESESİ 

•••• Yılı 
Muhammen 

Fasıl Madde Gelirin Çesidi Geliri 

Talıakkuk Oranı= 

Toplam 

Tahakkuk Eden Gelir Toplamı 
Mu.."ıaıımen Celir Toplamı 

•••• Yılı 
Tahakkuk· 

·Eden 
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BUtçe~re Geçen Yıl 

konulan yıldan içinde 
devro- munzam 

rl (1) TAHSİSATIN lunan ve f'ev-
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edilen 

•••• YILI BÜTÇESİ DEVİR CETVELİ 
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KARARIN: 

EK-14 

T.c. 
ESKİŞEHİR BELEDİYESİ 

ENCÜMEN KARARI 

TARIHI : •.........•.. 

NU~/IARAS I : . . ·. . . . . . . . . 
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Otobüs İşletmesi Müdürlüğünün ••••••• Tarih ve 
•....... sayılı yazıları okunarak gereği görüşüldü. 

Otobüs İşletmesi Müdürlüğünün ..... Mali yılı 
gider bütçesinde 

a. Bütçe ile verilen . . . . . . . . 
b. Geçen yıllardan devir olunan . ....... 
c. Yılı içinde yapılan mürrakale 

(Tenzil + İlave) ........ 
d. Safi Tahsisat . .... ' .. 
e. Sarf olunan tahsisat . ....... 
f. Devr olunan tahsisat . . . . . . . . 
h. İmha olunan tahsisat . ....... 
Kat'i miktarlarının gösterir cetveller tanzim 

edilerek sunulmuş olup, buna göre 

........... TLo'lık safi tahsisattan ......... 
TL. sarf edilmiş ••....... TL. tahsisatları artmıştır. 

Artan tahsisatın ..•...... TL.'lık kısmının 
programlı yatırım tertiplerinde bulunup yılı içinde 
sarf olunmc:ı.mc:ı.sı nedeniyle ....• yılına devir edi1;-;-ıe-

siyle bal:iye ......... TL. 'lık tahsisatın, 

Belediye ve Muhasebe Usulü I'Jizamnamesinin 39/1 
ve 43. mnddeleri gerelÇince devir ve imhasının kabulüne, 
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EK-14 DEV .AM 

için evrekın Otobüs İşletmesi Müdürlüğüne gön
derilmesine oybirliği ile karar·verildi. 

.Başkan 

(imza) 

Yazı İşl. Md. 
(imza) 

Veteriner İşl. Md. 
(imza) 

Üye 
(imza) 

Üye 
(imza) 

Hesap İşleri Md. 
(imza) 

Fen İşleri Md. 

(imza) 

Sağlık İşl. Md. 
(imza) 

Müşavir Avukat 

(imza) 



EK-15 

T.c. 
ESK. BEL. MECLİS KARARI 

Karar Tarihi: ...•..... 
Karar Sayısı : •... / •.... 
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Belediye Meclisinin •.••..• tarih ve •........ 
sayılı kararı ile Bütçe komisyonuna havale edilen 
Otobüs İşletmesi Müdürlüğünün •••••. mali yılının Kat'i 

ve İdari Hesapları ile ilgili Bütçe Komisyonu Raporu 
okunarak gereği görüşüldü. 

Bütçe Komisyonunca yapılan incelemeler sonucu, 

a ••••.• yılı Bütçesinin ••........• TL. olduğu 

bu bütçeden gider ••.......... TL. harcandığı buna kar
şılık gelir bütçesi •..........•• TL. tahsil edildiği 
ve gelir kısmı% ••.. olarak gerçekleştiği. 

b. Gelir ve gider arasındaki fark olan ••....•• 

TL.'nın k~r gerçekleştiği bu meblağdan ····~·······TL. 
Otobüs ve Demirbaşıara ödenen meblağ yıl sonunda gider
den tenzil edildiği için bu miktar düşüldükten sonra 
••..•..••.• TL. safi k~r görüldüğü, 

c •............ TL. tahsisattan .•......•...• TL. 
harcanmayarak artış olduğu bu tahsisattan yatırım fa
sıllarında olan ••••••••.•• TL.'nın •••••• yılı bütçe
sinin ilgili fasıllardan kullanılmak üzere devir edil
diği •........... TL.'nın iw~a edildiği, 

d.- . . . . yılında yapılan münakaleler fasıllar 
arasında yapılan aktarmaların meclis kararı ile aynı 

fasılın maddeleri erasında yapılan aktarmaların ise 
Encümen Eararlarına istinaden yaJnldı{tı, o-;;o büs 
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EK-15 DEVAM 

İşletmesi Müdürlüğünün ••••• mali yılı Kat'i ve İdari 
Hesapların Belediye Muhasebe Usulü ~üzüğü Hükümlerine 
uygun olarak hazırlandığı tesbit edilmiş olup, 

1580 sayılı yasanın 70.nci maddesinin 2o fıkrası 

gereğince Otobüs İşletmesi Müdürlüğü ••••• mali yılı 
Kat'i ve İdari Hesaplarının Bütçe Komisyonu Raporu 
doğrultusunda kabulüne "oybirliği" ile karar verilmiştir. 

Meclis Başkanı 
(imza) 

Divan Katibi 
(imza) 

Divan Katibi 
(imza) 
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