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“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden,
rahat yaşamak isteyen toplumlar;

evvela haysiyetlerini daha sonra da
istiklal ve istikballerini kaybetmeye

mahkumdurlar.” 
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Kurum farklı unvanlarda görev yapan toplam 4.287 
personeli ile vatandaş memnuniyetini esas alarak 

etkin hizmet sunumunu gerçekleştirmektedir. 
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*Sayfadaki tüm veriler Temmuz/2019 sonu itibariyledir. 
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II. PERFORMANS BİLGİLERİ 

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 
 

ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 5216 sayılı 
Kanun ile diğer mevzuatın verdiği haklar ve yüklediği görevler çerçevesinde, lastik tekerlekli 
toplu taşımacılık hizmetini ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi veya Başkanı tarafından 
verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. 
 

Kamu yararını gözeten, katılımcı, çevreye duyarlı, ekonomik açıdan verimli, sürekli ve 
güvenli hizmet anlayışıyla bütünleşik toplu taşıma politikalarını benimseyen ESHOT Genel 
Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Kanunu’nun yedinci maddesine dayanarak; İzmir Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içerisinde karayoluyla ulaşım hizmetlerinden otobüslerle toplu ulaşım 
hizmetini yerine getirmektedir. 
 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bağlı Kuruluş ve şirketleri ile vatandaşlara, daha kaliteli, 
daha hızlı ve daha konforlu ulaşım hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Rekabet gücü yüksek, 
dünya ile entegre olmuş, sürdürülebilir bir kalkınmaya sahip, kısıtlı kaynakları en verimli 
şekilde kullanan, yaşam kalitesi her geçen gün biraz daha artan bir İzmir için amaç ve hedefler 
belirlenmektedir. 

 
Bu çerçevede ESHOT Genel Müdürlüğü faaliyet alanı ile ilgili 2020-2024 Stratejik 

Planıyla belirlenen amaç ve hedefleri doğrultusunda tüm faaliyet ve projelerini sahip olduğu 
değerleri çerçevesinde yerine getirmektedir. 
 

Mevcut kaynaklarını etkili ve ekonomik şekilde kullanmak, hizmetlerin kesintisiz ve 
kaliteli olarak sunumunu sağlamak, aynı zamanda kurumsal kültürün artırılması ve kurumsal 
gelişimin güçlendirilmesine destek olmak amacıyla 2020 - 2024 Stratejik Planıyla belirlenen 
vizyonumuz doğrultusunda; amaç ve hedeflerimize ulaşmayı, planlı hizmet sunumunu, politika 
geliştirme ve belirlenen politikaları somut programlara dayandırmayı, uygulamayı etkili bir 
şekilde izleme ve değerlendirmeyi sağlamak adına 2020 yılı Performans Programı ile 
kentimizin artan ihtiyaçlarına cevap verecek faaliyetlerimizi belirledik. 
 

Tarihsel köklü bir kimlik taşıyan ESHOT Genel Müdürlüğü, çevreye duyarlı otobüs filosu 
ile çağdaş bir kurum olarak yeniliklere ve teknolojiye açık olduğunu kanıtlamaktadır.  
Otobüs, Metro, Banliyö, Vapur ve yeni açılan Tramvay hattı ile entegre olan sistemin 
gelişmesine katkıda bulunmak üzere faaliyetlerini geliştirerek sürdürecektir.  
Dünyanın artık daha da küçüldüğü, bir yerden başka bir yere seyahat etmenin 
kolaylaştığı şu günlerde, ayrım gözetmeden şehrimizde bulunan herkes için erişilebilir 
şekilde hızlı, kolay ve yaygın toplu ulaşım hizmeti sunmak ilk amacımızın temelini 
oluşturmaktadır. 
 
6360 sayılı yasa ile hizmet sınırları genişleyen kentimizdeki ulaşım taleplerini daha iyi 
yönetebilmek ve şehrin her bir köşesinde ikametini sürdüren vatandaşlarımız için daha 
erişilebilir bir toplu ulaşım hizmeti verebilmek maksadıyla merkez kent dışında yer alan 
19 ilçede bireysel toplu taşımacıların entegre ulaşım sistemine dahil edilmesi yönünde 
çalışmalar sürdürülecektir. 
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Tüm faaliyetlerimizin etkin şekilde yerine getirilmesinin yolu, kurumsal kapasite ve 
kaynakların verimli kullanılmasından geçmektedir. Gerek otobüslerin bakımlı ve güvenli 
olarak hizmete sunulmasında, gerekse ulaşım hizmetini daha kaliteli bir şekilde 
yürütmek için mevcut tesislerimizin, süreçlerimizin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılması planlanmıştır. 
 
Çevre kirliliği ve insan sağlığını olumsuz etkileyen faktörler son yıllarda etkisini gözle 
görülür şekilde göstermektedir. Bu sebeple çevresel konularda duyarlılık artmakta ve 
otomotiv endüstrisi de bu duyarlılıkları görmezden gelemeyerek daha çevre dostu 
teknolojiler geliştirmektedir. İdaremiz başta çevre dostu araçlar, enerji ve doğal kaynak 
sistemi  olmak üzere yenilenebilir enerjilerdeki teknolojileri de takip ederek 
uygulamayı sürdürmeye devam edecektir. 

 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına devam 
edilecek elektrik enerjisinin bir kısmının güneş enerjisi yoluyla elde edilmesi faaliyetleri 
sürdürülecektir. 

      
Kurum amaçlarından bir tanesi de personelin eğitim ve kariyer olanaklarının 
yükseltilmesidir. Kamu yönetiminde planlama birimlerinin koordinasyon görevlerini en 
iyi şekilde yapabilmeleri için nitelikli personellere sahip olmaları büyük önem 
taşımaktadır. Personel yetkinliğinin geliştirilmesi, nitelikli personel içinde, hizmet içi 
eğitimlere devam edilecektir. 
 
Kurum birimlerinde İş ve işleyişlerin standart bir yapıda mevzuata uygun olarak 
yapılması için yönetim sistemleri kurulmuş, ve kalite yönetim belgeleri alınmıştır. TS EN 
ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS 
18001: 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002: 2015 Kalite 
Yönetimi-Müşteri Memnuniyeti Standardı belgelendirme çalışmaları önümüzdeki 
süreçlerde sürdürülecektir. 
 
Çağın dijital gelişimine ayak uydurmak ve bu alandaki ihtiyaçları karşılamak için her 
türlü yazılımsal ve donanımsal iyileştirmenin yapılmasına yönelik faaliyetler 
sürdürülecektir.  

 
Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesini sağlamak; Kurumun ileriye 
dönük bilişim projelerinin planlama ve organizasyonların yapılması, Kuruma ait resmi 
web sitesi uygulamalarının geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. 
 
Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir biçimde tahsisi ve kullanılması sağlanacaktır. 
 
Kurumun finansal kapasite ve niteliklerini iyileştirilmesi çalışmaları yapılarak dengeli bir 
mali yapı oluşturulması çalışmaları sürdürülecektir. 
 
 
UPİ 2030, 11.Kalkınma Planı, Türkiye Ulusal ve İletişim Stratejileri Hedef 2023, Orta 

Vadeli Mali Plan, incelendiğinde “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme”, gerekse de “Yaşanabilir 
Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre” ana hedeflerinin altındaki bir çok politikada (Lojistik ve 
Ulaştırma, Kentsel Altyapı) enerji verimliliğini, temiz yakıt ve çevre dostu araç kullanımını 
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Atatürk ilke ve ink laplar na ba l l k 
Güvenilirlik, nesnellik ve effafl k 
Kaynaklar  etkin ve verimli kullanmak 
Sürekli geli im ve yenilenmeye aç k  
olmak 
Teknolojik geli melere uyumluluk 
Emniyetli ve güvenli ula m sa lamak 
Kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak 
Çözüm odakl l k 
Sürdürülebilirlik 
Do aya ve çevreye duyarl l k 

Atatürk ilke ve ink laplar na b
Güvenilirlik, nesnellik ve effaf
Kaynaklar  etkin ve verimli ku
Sürekli gelii im ve yenilenmeye

Yenilikçi Çözümler le Kent 
Ula m n n Gelece ini 

Güçlendirmek. 

Toplumun Tüm Kesimlerini 
Gözeten, Ekonomik, Do aya 
Duyarl , Konforlu, Yayg n ve 

Eri ilebilir Toplu Ula m 
Hizmeti Sunmak. 
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Z
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1 
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Dünyanın artık daha da küçüldüğü, bir yerden başka bir yere seyahat etmenin kolaylaştığı şu 
günlerde, ayrım gözetmeden şehrimizde bulunan herkes için erişilebilir şekilde hızlı, kolay ve 
yaygın toplu ulaşım sağlamak ilk amacımızın temelini oluşturmaktadır.  
Bu temel doğrultusunda belirlenen birinci amacımız kapsamında; 
 

Dezavantajlıların daha rahat, konforlu ve kolay seyahatini sağlayacak, normal araç 
kapasitesinden daha fazla sayıda tekerlekli sandalye taşıma kapasitesine sahip 
araçların hizmete sunulması, 

 
Yeni durak alımlarında dezavantajlıları gözeterek,  tekerlekli sandalyenin yanaşması 
için asgari 120 cm boşluk bırakılması, durak camlarının temperli cam olup kırıldığında 
küçük parçalara ayrılması ve keskin köşeleri bulunmayan rodajlı cam alımının 
yapılması, 

 
Yolcu bilgilendirme sistemlerinin uluslararası harita altlığı sağlayıcılarıyla entegrasyon 
çalışmaları, toplu ulaşımda alternatif ödeme kanallarının kullanılması, İzmirim kartın 
farklı şehirlerde kullanılabilmesi gibi çalışmalarla ücret toplama sisteminin ve 
unsurlarının geliştirilmesi, 
 
Toplu taşıma sistemlerinde planlama optimizasyonu yapılması, araç çalışma 
saatlerinin dijitalleştirilmesi ve konumsal olarak izlenebilmesi, akaryakıt otomasyon 
sisteminin diğer sistemlerle entegrasyonu, web sitesi ve mobil uygulamalarla 
vatandaşlarımıza hizmet verilmesi ve İdarenin bilişim hizmetlerinin kesintisiz 
gerçekleştirilmesi, 
 
Yolcu memnuniyetini sağlamak, yolcuların toplu taşıma kullanımını arttırmak ve 
yolcuları hedefledikleri noktalara daha hızlı ulaşmasının sağlanması için lastik 
tekerlekli taşımada hızlı ulaşım seçeneklerinin değerlendirilmesi, 

Amaçlanmaktadır. 
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ULA IMDA BÜTÜNLE ME VE ULA IM 

TALEPLER N N YÖNET LMES  
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Ulaşımda bütünleşme ve ulaşım taleplerinin yönetilmesi amacı Kurumumuzun ikinci amacıdır. 
 

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hizmet verdiğimiz 
alanlar genişlemiştir. Bu nedenle İzmir il sınırları içerisindeki tüm ulaşım taleplerini daha rahat 
yönetebilmek ve şehrin her bir köşesinde ikametini sürdüren vatandaşlarımız için daha 
erişilebilir bir ulaşım hizmeti verebilmek maksadıyla merkez kent dışında yer alan ilçelerde 
bireysel toplu taşımacıların entegre ulaşım sistemine dahil edilmesi yönünde çalışmalar 
yürütülecektir. Bu çalışmanın 2020 yılı içinde gerçekleştirilecek ayağını 6 ilçenin sisteme dahil 
edilmesi oluşturmaktadır. 

Ayrıca kentlerde artan nüfus yoğunluğunun bir getirisi olan trafik sorununa alternatif olarak 
toplu taşımanın ve ulaşım modları arasında entegrasyonun önemi giderek artmaktadır. 
Ulaşımda alternatif yaratmak ve bisiklet, scooter vb. motorsuz araçlarla ulaşımı kolaylaştırmak 
ve ihtiyacı yönetebilmek için kişisel motorsuz cihazların otobüslerle taşınmasına yönelik 
çalışmalar gerçekleştirilecektir. 
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KURUMSAL KAPAS TE VE LEY  KAYNAK YÖNET M YLE 
DAHA ETK N, EKONOM K VE VER ML  HALE GET RMEK.

STRATEJ K     AMAÇ  

3 

56

Tüm faaliyetlerimizin etkin şekilde yerine getirilmesinin yolu, kurumsal kapasite ve 
kaynakların verimli kullanılmasından geçmektedir. Gerek otobüslerin bakımlı ve güvenli 
olarak hizmete sunulmasında,  gerekse ulaşım hizmetinin daha kaliteli bir şekilde 
yürütülmesinde geliştirici ve iyileştirici çalışmaların yapılması gerekmektedir.  

Kurumun üçüncü amacı bu doğrultuda belirlenmiş ve kapsamında; 

Mevcut atölyelerin, garajların ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi, yeni 
tesislerin kurulması ve durakların hizmete sunulması, 
Teknolojik gelişmelere uyumlu makina ve ekipman ile  özellikli araç / hizmet aracı 
alınmasıyla atölye, garaj ve tesislerde sürdürülen faaliyetlerin, bakım onarım 
operasyonlarının teknolojik cihazlarla desteklenmesi ve verimliliğin arttırılması, 
Alınan TS ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,  TS ISO EN 14001: 2015 Çevre 
Yönetimi Sistemi, TS İSG OHSAS 18001: 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,  
TS ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerinin yıllık yenileme 
işlemleri için gerekli uygulamalar ile belgelendirilmiş Yönetim Sistemi sayısının 
arttırılması ve sürekli iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi, 
Kurumumuza ait otobüslerin ve durak yerlerindeki reklam alanlarının 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununa göre kiralanması işlemlerinin yapılması, 
Etkili kaynak dağılımının ve kullanımının sağlanarak finansal gücü destekleyici 
çalışmaların yürütülmesi, 
Hukuki süreçlerde iyileştirme yapılması, 
Atölyelerde, bakım onarımları yapılan araçların son kontrollerinin yapılacağı 
birimlerin kurulması ve bakım onarım çalışmalarının daha sağlıklı hale getirilmesi, 
Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için eğitim kurulunda alınan ve diğer Harcama 
Birimleri tarafından talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve yürütülen projeler 
ile ilgili incelemeler yapılarak, yurtiçi-yurtdışı sempozyum, konferans, eğitim vb. 
etkinliklere katılımının sağlanması,  
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin kurulması kapsamında Kurumun 
stratejik amaç ve hedefleri ile insan kaynakları yönetimi faaliyet ve politikalarının 
uyumlu hale getirilmesi 

Amaçlanmaktadır.  
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STRATEJ K     AMAÇ  

4 
ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR VE TEKNOLOJ LER  

YAYGINLA TIRMAK 

79

Çevre kirliliği ve insan sağlığını olumsuz etkileyen faktörler son yıllarda etkisini gözle 
görülür şekilde göstermektedir. Bu sebeple çevresel konularda duyarlılık artmakta ve 
otomotiv endüstrisi de bu duyarlılıkla çevre dostu teknolojiler geliştirmektedir. İdaremiz 
başta çevre dostu araçlar olmak üzere yenilenebilir enerji teknolojilerini de takip etmekte ve 
uygulamaya koymaktadır. Gelecek yıllarda da kararlı bir şekilde bu gelişmelerden artarak 
yararlanmak amaç olarak edinilmiştir.  

Bu amaç doğrultusunda belirlenen dördüncü amacımız kapsamında; 
Egzoz gazlarından kaynaklanan hava kirliliğini büyük ölçüde ortadan kaldıracak 
çevreci ulaşım teknolojilerini güçlendirecek otobüs alımının gerçekleştirilmesi, 
Gürültüyü engelleyecek unsurların (peyzaj öğeleri, izolasyon, ses bariyerleri vs.) 
yaptırılması ve çevre yönetimi için danışmanlık ve ölçüm hizmetleri alımı, 
Salgın hastalıkların, mikropların mevcut ortamdan tamamen uzaklaştırılarak ortadan 
kaldırılma işleminde lokal olarak oldukça etkili olan UV ışını ile toplu taşıma hizmetini 
ifa ettiğimiz araçlarımız içerisinde dezenfeksiyon tesis edilmesi, 
Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması, 
Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda kapalı durakların aydınlatılması ve akıllı 
durakların enerjisinin sağlanması için güneş paneli kullanımının yaygınlaştırılması, 
Muhtelif atölye ve garaj tesislerinde kullanılan suyun yeniden kullanıma 
kazandırılması, 
Kurum araçlarının akaryakıt madeni yağ, Nox azaltıcı üre çözeltisi ve antifiriz vb. 
ihtiyaçların karşılanması, 
Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının 
yapılması, 
Demirbaş Takibinde ve Araç Geçiş Yönetim Faaliyetlerinin kablosuz teknolojilerle 
yürütülmesi, 
Araçlarda faili tespit edilemeyen hasarların azaltılması, 
Kamu, Üniversite ve STK’larla işbirliği / protokol yapılması, 

 
Amaçlanmaktadır. 
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İçinde yaşadığımız bilişim çağında uzak noktalarda bulanan insanların birbiriyle iletişimi 
saniyeler içerisinde gerçekleşmekte ve insanlar pek çok faaliyetini dijital ortamda yürütmektedir. 
Buna paralel Kurumumuzda çağın dijital gelişimine ayak uydurmak ve bu alandaki ihtiyaçları 
karşılamak için her türlü yazılımsal ve donanımsal iyileştirmenin yapılmasına ve aynı zamanda 
çağımızda giderek artan önemiyle Kurum imajının güçlendirilmesi özen gösterilmektedir. 
Kurumsal etkinliği artırmak ve Kurum imajını güçlendirmek amacımız da bu özeni destekleyecek 
projeleri barındırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; 

İzmir’in geleneksel durağının, günümüz yapı malzemeleri kullanımı ile modernize edilerek 
Geleneksel klimalı İzmir duraklarının yaptırılması, aydınlatma için gereken elektrik 
enerjisinin ise durağın çatısına kurulacak olan güneş panelinden karşılanması, 
İdaremiz bünyesindeki sistemlerde kullanılan kişisel verilerin işlenmesinde ilgili mevzuata 
uygun olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
Yolcu başvuruları sürecinin iyileştirilerek vatandaşların öneri, istek ve şikayetlerini iletmek 
üzere Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Çağrı Merkezi’ni aramalarında konunun başka 
birimlere yönlendirilmesine gerek kalmadan direkt olarak bilgilendirmesi oranının 
arttırılması,  
Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyetinin ve beklentilerinin ölçülmesi, 
Aktarmalı ulaşım sisteminde entegrasyon verimliliğinin arttırılması, 
Kardeş şehir toplu ulaşım uygulamalarının hayata geçirilmesi, 
Yolcu bilgilendirme sistemlerinin kurulumu ve geliştirilmesi ile yolcu bilgilendirme sistemi 
unsurlarının geliştirilmesi, 
Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik 
personelin istihdamı, 
Toplu ulaşım haftası etkinlikleri kapsamında belirlenecek etkinliklerin (sergi, müze, köy 
okullarının ziyareti, gezi, sempozyum vb.) düzenlenmesi, 
İzmir’de yaşayan çocukların toplu ulaşım bilincini artıracak, içerisinde güncel teknolojiyi 
barındıran, eğitici ve geliştirici yayın, dergi  ve rehber gibi dokümanların yer alacağı ve 
İzmir’in her noktasına erişebilecek özel gezici otobüslerin hizmete sunulması, 
Otobüs Hareket Merkezlerinin, otobüs atölye ve garajları, bina ve tesislerinin güvenliğinin 
sağlanması, 
Toplu ulaşım araçlarının ve hizmet araçlarının, bina ve tesislerin temizliğinin sağlanması, 
Çalışanların yemek ihtiyacının karşılanması, 
Çalışanların motivasyon ve memnuniyetinin arttırılması, 

Amaçlanmaktadır. 
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PERFORMANS PROGRAMININ ANALİZİ VE YORUMU 

Kurumun 2020 - 2024 Stratejik Planı çerçevesinde 2020 yılı Performans Programı 
hazırlanmıştır. Hazırlanan bu program Stratejik Plan’da belirlenen amaç ve hedeflerin 
faaliyetleri/ projeleri detaylandırılmış maliyetlerini de kapsamaktadır. Bu bağlamda 2020 Yılı 
Performans Programı’nda 5 stratejik amaç, 19 stratejik hedef,  performans hedefi ve 48 
faaliyet/proje yer almaktadır. 
 

Kurumun 2020 -2024 Stratejik Planının ilk yılını oluşturan 2020 Performans Programı 
döneminde de performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme 
sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak 
yöneticilerin değerlendirmesine sunulmasını ifade eden izleme faaliyetleri ile stratejik planda 
yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve 
sürdürülebilirliğinin analiz edilmesine olanak sağlayan değerlendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir. Böylece elde edilen verilerle gelinmesi gereken ve gelinen noktalar 
karşılaştırılabilecek ayrıca ortaya çıkan sapmalara yönelik çözüm önerileri geliştirilebilecektir. 

 
Gelecekte oluşturulacak tüm çalışmalara ışık tutması ve daha güvenilir çalışmaların 

oluşturulmasına destek olması adına 2020 yılı Performans Programı’nın analizi aşağıda 
oluşturulan tablolar ve grafikler aracılığı ile açıklanmaktadır. Bütçe kalemlerinin ekonomik 
sınıflandırmaya göre dağılımı; 

 
 

          EKONOMİK KOD TOPLAM ORAN 
01 Personel Giderleri 44.158.000,00 3,06 
02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.752.000,00 0,47 
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.038.184.000,00 71,87 
04 Faiz Giderleri 31.000.000,00 2,15 
05 Cari Transferler 2.648.000,00 0,18 
06 Sermaye Giderleri 200.974.000,00 13,91 
07 Sermaye Transferleri 0,00  
08 Borç Verme  35.860.000,00 2,48 
09 Yedek Ödenek 85.000.000,00 5,88 
           TOPLAM 1.444.576.000,00 100% 
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1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  %  71,87 
2. Sermaye Giderleri               %  13,91 
3. Yedek Ödenek    %    5,88 
4. Personel Giderleri   %    3,06 
5. Borç Verme    %    2,48 
6. Faiz Giderleri    %    2,15 
7. SGK Devlet Primi Giderleri  %    0,47 
8. Cari Transferler   %    0,18 
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