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ESHOT Genel Müdürlüğü 

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 

 

I. OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

  

A. Bütçe Giderleri 

 

 GİDER BÜTÇESİ 
 

2015 2016 ARTIŞ 
ORANI 

(%) 

NET 
BÜTÇE 

OCAK - HAZİRAN 

NET 
BÜTÇE 

OCAK - HAZİRAN 

GERÇEKLEŞEN % GERÇEKLEŞEN % 
OCAK - 

HAZİRAN 

PERSONEL GİDERLERİ 39.980.528,00  18.261.816,74  45,68%  38.387.777,00  17.164.526,40  44,71%  ‐6,01% 

SGK'YA DEVLET PRİMİ GİDERİ 6.367.529,00  2.819.554,52  44,28%  6.459.382,00  2.329.253,98  36,06%  ‐17,39% 

MAL VE HİZMET ALIMLARI 508.214.869,00  219.227.367,35  43,14%  514.664.598,00  260.464.925,92  50,61%  18,81% 

FAİZ GİDERLERİ 17.360.000,00  14.423.503,06  83,08%  16.250.000,00  9.141.584,41  56,26%  ‐36,62% 

CARİ TRANSFERLER 886.511,00  641.544,36  72,37%  1.061.679,00  572.794,88  53,95%  ‐10,72% 

SERMAYE GİDERLERİ 65.476.500,00  1.743.261,95  2,66%  116.809.000,00  4.056.569,19  3,47%  132,70% 

BORÇ VERME 14.223.000,00  13.391.414,25  94,15%  10.000.000,00  2.537.730,00  25,38%  ‐81,05% 

YEDEK ÖDENEKLER 29.980.419,00  0,00  0,00%  23.484.410,00  0,00  0,00%  0,00% 

TOPLAM 682.489.356,00  270.508.462,23  39,64%  727.116.846,00  296.267.384,78  40,75%   9,52% 

  

 

Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri üstteki ve yazımız 

ekindeki tabloda yer almaktadır. 2016 yılı Ocak – Haziran Döneminde ESHOT Genel 

Müdürlüğü’nün bütçe giderleri için öngörülen 727.116.846,00 TL ödeneğin yüzde 40,75’i 

kullanılarak 296.267.384,78 TL gider gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oran 

yüzde 39,64 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre %9,52 daha fazla bütçe gideri 

gerçekleşmiştir. 
 
 Kalemler itibariyle Bütçe giderlerini ele aldığımızda Personel Giderleri, 2016 yılı 

Ocak – Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,01 oranında azalış 

göstererek 17.164.526,40 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde personel için 

ayrılan ödeneklerin  %44,71’i gerçekleşmiştir. 
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Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri bu dönemde, 2015 yılı Ocak – Haziran dönemine 

göre yüzde 17,39 azalarak 2.329.253,98 TL olarak gerçekleşmiş. Bu amaçla bütçede ayrılan 

ödeneğin %36,06’sı kullanılmıştır. 
 
Mal ve Hizmet Alımları Giderleri bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre 

%18,81 artış göstermiş olup bu amaçla ayrılan ödeneğin %50,61’i kullanılmıştır. Mal ve 

hizmet alımlarında yıl sonunda  %100’ e yakın gerçekleşme tahmin edilmektedir.  
 
Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %36,62 azalarak ayrılan bütçe 

ödeneğinin %56,26’sı kullanılmıştır. Faiz Giderleri bütçe kaleminde yıl sonunda %100 

gerçekleşme beklenmektedir. 
 

 Cari Transferler geçen yılın aynı dönemine göre %10,72 azalarak bu amaçla ayrılan 

bütçe ödeneğinin %53,95’i kullanılmıştır. Yıl sonu %100 gerçekleşme oranı tahmin 

edilmektedir.  
 
 Sermaye Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %132,70 artış göstermiş olup, bu 

amaçla ayrılan bütçe ödeneğinin %3,47’si kullanılmıştır. Sermaye giderlerinin büyük 

bölümünü oluşturan 100 adet körüklü otobüs alımı yılın ikinci yarısında tamamlanacak olup,  

sermaye giderlerindeki gerçekleşme %90-100 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. 
 
 Borç Verme geçen yılın aynı dönemine göre %81,05 azalarak, 2016 yılı Ocak – 

Haziran döneminde bu gider kalemi için ayrılan ödeneğin %25,38’i gerçekleşmiştir. Yıl sonu 

bahse konu harcama kaleminde %100 gerçekleşme beklenmektedir. 
  
 Yedek Ödenekte yılın ikinci yarısı için önceden tahmin edilemeyen harcamalar için 

23.484.410,00 TL ödenek bulunmaktadır. Geçen yıl aynı dönemde bu miktar 29.980.419,00 

TL idi. 

B. Bütçe Gelirleri 

GELİR BÜTÇESİ 
 

2015 2016 ARTIŞ 
ORANI 

(%) 

BÜTÇE 

OCAK - HAZİRAN 

BÜTÇE 

OCAK - HAZİRAN 

GERÇEKLEŞEN % GERÇEKLEŞEN % 
OCAK -

HAZİRAN 

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 378.695.756,00  162.856.134,69  43%  383.398.146,00  180.326.194,75  47,03%  10,73% 

ALINAN BAĞİŞ VE YARD. İLE ÖZEL GEL. 240.000.500,00  105.000.000,00  43,75%  260.000.500,00  153.895.000,00  59,19%  46,57% 

DİĞER GELİRLER 805.000,00  1.457.149,94  181,01%  1.100.000,00  1.654.589,69  150,42%  13,55% 

SERMAYE GELİRLERİ 200,00  0,00  0,00%  200,00  0,00   0,00%  0,00% 

RED VE İADELER ( - ) 12.100,00  439.159,76  3.629,42%  12.000,00  817.426,52  6.811,89%  86,13% 

TOPLAM 619.489.356,00  268.874.124,87  43,40%  644.486.846,00  335.058.357,92  51,99%  24,62% 
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 2016 yılı Ocak – Haziran Dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri üstteki ve yazımız 

ekindeki tablolarda yer almaktadır. 2015 yılı Ocak – Haziran döneminde bütçe gelirleri 

268.874.124,87 TL iken, 2016 yılının aynı döneminde 335.058.357,92 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre  %24,62 oranında artmıştır. 644.486.846,00 

TL olan 2016 yıl sonu ESHOT Genel Müdürlüğü bütçe hedefinin %51,99’u Ocak – Haziran 

döneminde tahsil edildiği görülmektedir. Yıl sonu gerçekleşme hedefi %100’ün üzerinde 

gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 
 
 İdaremizin akıllı bilet, çeşitli kart ve bunun gibi satış gelirlerinden oluşan Teşebbüs ve 

Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %10,73 artmış olup, 2016 yılı için tahmin 

edilen gelirin %47,03’ü bu dönemde gerçekleşmiştir.  
 
 Alınan bağış ve yardımlar geçen yılın aynı dönemine göre %46,57 artmış olup bu gelir 

kaleminde tahmin edilen gelirin %59,19’u gerçekleşmiştir.  
 
 Diğer gelirler geçen yıla oranla %13,55 artmış olup, bütçe hedefinin oldukça üzerinde 

%150,42 oranında yılın ilk yarısında gerçekleşmiştir.  
 
 2016 yılı ilk yarısında sermaye gelirinden tahsilat gerçekleşmemiştir. 
 
  

 

C. Finansman  

 

ESHOT Genel Müdürlüğü 2016 yılı için 162.250.000,00 TL borçlanma öngörmesine 

rağmen Ocak – Haziran döneminde hiç borçlanma yapmamıştır. Aynı dönemde 

42.925.843,91 TL borç anapara geri ödemesi gerçekleştirmiş olup, -42.925.843,91 TL net 

borçlanma gerçekleşmiştir. 

 
 
2015 yılı sonu itibariyle idaremiz banka hesaplarında 11.849.091,50 TL mevcut iken 

Haziran 2016 tarihi itibariyle banka hesaplarında 13.087.607,18 TL bulunmaktadır. 
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II. OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN 

FAALİYETLER 

 
 Ocak-Haziran döneminde: Hizmette kaliteyi geliştirmek, kentsel ulaşımda  ulaşım 

sistemlerinin bütünleşmesini sağlamak ve kurumsal yapıyı geliştirmek amaçları kapsamında;   

daha  çok ulaşımın alt yapısına yönelik  çalışmalar yapılmıştır. Mevcut garajlarda ve 

tesislerimizde düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır, ulaşım sistemleri arasındaki 

entegrasyon çalışmalarına devam edilmiştir. Otobüs alımı ile ilgili çalışmalar devam etmiştir. 

Bu kapsamda 20 adet elektrikli otobüs, şarj üniteleri ve gerekli donanımları ile birlikte ihale 

edilmiş ve sözleşme imzalanmıştır. Kurumumuz personeline yönelik eğitim çalışmalarına 

devam edilmiş, çalışanlarımıza çeşitli konularda eğitimler verilmiştir. 100 Adet körüklü 

otobüs alımı ihalesi tamamlanarak sözleşme imzalanmıştır. Bahse konu otobüslerin tamamı 

2016 yılı sonuna kadar teslim alınmış olacaktır. 

  

III. TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 

VE HEDEFLER 

 

A. Bütçe Giderleri 

Raporun I. bölümü ve eki tablolardan da anlaşılacağı üzere yıl sonu bütçe gider 

hedefinin %100’e yakın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

 

B. Bütçe Gelirleri 

Bütçe gelirleri ile ilgili olarak, Ocak – Haziran 2016 dönemi gerçekleşmesi, yazımız 

ekindeki tablo değerleri ile raporun I. bölümündeki açıklamalar dikkate alındığında 

hedeflenen gelirlerin %100’ün üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

 

C. Finansman  

 İdaremiz 2016 Temmuz – Aralık döneminde, alınacak otobüslerin finansmanı için, 

borç almayı planlamaktadır. 
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IV. TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK 

       FAALİYETLER 

 

Raporumuzun II. bölümünde belirtilen faaliyetlerin tümü ilgili birimlerce yürütülecek, 

bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanmış faaliyet/projeler ise yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. 

Ayrıca yılın ilk yarısında olduğu gibi bu dönemde de sosyal faaliyetler sürdürülecek olup 

yılın her döneminde üzerinde önemle durulan eğitim çalışmalarının artırılarak sürdürülmesine 

devam edilecek ve otobüs alım çalışmaları tamamlanacaktır. ESHOT Genel Müdürlüğü 

elektrikli otobüsleri filoya dahil ederek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecektir. Böylece 

bütçede çok önemli bir yer tutan akaryakıt giderlerinden önemli oranda tasarruf sağlanacak ve 

çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda önemli katkı sağlanacaktır. İdare elektrik ihtiyacının 

önemli bölümünü kuracağı güneş panelleri ile karşılamayı hedeflemektedir. 


